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MUZEUL DIN ALEXANDRIA - 60 DE ANI
Un moment aniversar este dincolo de un sentiment de bucurie, un
moment de reflecţie în care o analiză corectă a aceea ce a fost în trecut şi
a ceea ce este în prezent, poate crea premizele unei bune evoluţii viitoare.
Cu începuturi timide, care s-au prelungit mai mult de jumătate din
perioada de timp de 60 de ani scursă de la înfiinţare, muzeul alexăndrean
şi-a căpătat un drum propriu dincolo de frământările cauzate de oameni şi
vremuri.
Fără a avea tradiţia altor instituţii similare din ţară, tradiţie ce trebuie
însă construită, a căutat să-şi îndeplinească menirea de păstrător al
valorilor arheologice, istorice şi etnografice locale.
Prin amplasarea sa în municipiul Alexandria, muzeul se adresează în
primul rând populaţiei din această localitate, în condiţiile în care instituţii
tradiţionale de cultură precum Teatrul, Cinematograful, Galeriile de Artă,
lipsesc cu desăvârşire iar alta, Casa de Cultură, şi-a diminuat foarte mult
activităţile culturale, existând tendinţa renunţării la acestea şi a
reorientării spre alte profiluri aducătoare de venituri materiale.
În aceste condiţii, activităţile muzeului au căutat şi sperăm că, cel
puţin parţial, au reuşit în ultimii 10-15 ani să „producă” o serie de
evenimente culturale, variate ca gamă şi adresabilitate pe grupe de vârstă,
cu accent deosebit asupra preşcolarilor şi şcolarilor.
Rămâne încă dorinţa neîndeplinită şi anume aceea de a atrage la
muzeu nu numai pe locuitorii oraşului dar şi pe cei ai întregului judeţ.
Departe de rute turistice tradiţionale şi amplasat într-o zonă în care
turismul de orice fel este absent, menirea muzeului este aceea de a fi la
dispoziţia comunităţii teleormănene.
Muzeul „trăieşte”, în primul rând, prin patrimoniul pe care îl deţine
şi prin modul prin care îl valorifică: expoziţional, ştiinţific şi prin
programe educaţionale pentru public.
Pe de-altă parte, în muzeu trebuie să existe un personal de
specialitate bine pregătit şi motivat, capabil să valorifice şi să dezvolte
patrimoniul deţinut.
Nu în ultimul rând, baza materială necesară desfăşurării activităţilor
trebuie să fie corespunzătoare nevoilor şi regulilor de păstrare a
patrimoniului şi astfel să asigure dăinuirea lui în timp. Spre deosebire de
oameni, lucrurile supravieţuiesc timpului. De aceea, nimeni nu ne dă
dreptul şi nici o scuză nu poate fi invocată, ca prin lipsa de acţiune sau
acţiuni necorespunzătoare, să distrugem ceea ce pământul a păstrat ca
într-o adevărată capsulă temporală, obiectele create de cei ce ne-au
precedat.
Toate aspectele enumerate trebuiesc însoţite de o finanţare
corespunzătoare, căci un nivel inconsistent şi o lipsă de ritmicitate
constituie principalele ameninţări la atingerea scopurilor enunţate.
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MUZEUL LA 60 DE ANI

60 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA MUZEULUI DE ISTORIE ALEXANDRIA (1952 - 2012)
-IPrimul muzeu, mai bine zis expoziţie muzeală, în Alexandria
s-a înfiinţat cu ocazia aniversării înfiinţării oraşului Alexandria,
care în anul 1934 împlinea 100 de ani.
Iniţial, expoziţia muzeală a fost amenajată într-o încăpere din
primăria oraşului, dată în folosinţă în anul 1908. Primul custode
al muzeului a fost consilierul comunal V. Ionescu-Barbu, iar din
1936 Alexandru Iliescu, numit cu ocazia mutării expoziţiei
muzeale într-o încăpere a Palatului Cultural „Victor Antonescu”
din parcul central, instituţie cunoscută ulterior cu numele de
Cinematograful „Vasile Roaită”, respectiv „Patria”.
În muzeu au fost expuse documente legate de înfiinţarea (în
anul 1834) şi evoluţia oraşului: tablouri, icoane, fotografii,
albume, cărţi, plăci cu numele străzilor, hărţi, ceramică.
Presupunem că următorul custode, preotul Ion Banu, a gestionat
muzeul, neoficial, până în 1952.
Primul muzeu al oraşului Alexandria, cu salariaţi, s-a deschis
la 1 Mai 1952, în parcul oraşului din spatele actualei primării,
respectiv din faţa Prefecturii şi a Consiliului Judeţean Teleorman,
lângă Şcoala 5. În clădirea respectivă funcţiona şi o florărie.
Muzeul, în afară de documente, cărţi, fotografii, hărţi, ceramică
etc, avea şi exponate din domeniul ştiinţelor naturii, aşa cum îmi
amintesc din anul 1957 şi anii următori, când i-am cunoscut pe
părintele Ioan Spiru şi pe Emilia Rosenthal.
Muzeul, despre a cărei înfiinţare se anunţa în ziarul
„Teleormanul Liber”, organ al comitetului regional de partid
Teleorman, a căpătat „rang” de muzeu raional în cadrul regiunii
Teleorman (1950-1952), respectiv al regiunii Bucureşti (19521968, februarie).
Primul director a fost, probabil, Florian Neagu, activist
politic şi cultural cu studii medii terminate ulterior, dar bun
organizator, mulţi ani după 1968 vicepreşedinte al Comitetului de
Cultură şi Artă al Judeţului Teleorman (înfiinţat în februarie
1968).
În anii 1961-1962, director al Casei Raionale de Cultură şi al
Muzeului Raional, a fost Ion Bâlă, militar, ulterior activist politic,
atunci student la fără frecvenţă al Institutului Pedagogic de 3 ani,
Facultatea de Istorie - Geografie. De muzeul propriu-zis (după
propriile declaraţii, Ion Bâlă nu prea dădea pe la muzeu) se ocupa
Emilia Rosenthal, care nu avea studii de specialitate, dar era
dedicată acestei munci şi preotul Ioan Spiru, care donase multe
obiecte la muzeu şi făcea cercetări în domeniul arheologiei,
numismaticii şi arhivisticii.
În 1962 (sau 1963) a fost numit director profesorul de istorie
Alexandru Marinescu, care în anul 1966 a intrat în învăţământ.
Din anul 1963, Muzeul raional s-a îmbogăţit cu obiecte de
arheologie şi piese de numismatică ce proveneau din localităţi din
raioanele învecinate (Zimnicea, Drăgăneşti-Vlaşca, Videle, Turnu
Măgurele).
Între anii 1966-1968, muzeul a fost coordonat de Emilia
Rosenthal, numită muzeograf responsabil, avându-l supraveghetor
(care îndeplinea şi sarcinile unui om de serviciu) pe Dumitru
Tudor (care a lucrat şi la muzeul judeţean până prin anii `80).
Odată cu înfiinţarea judeţelor, în 1968, s-a realizat, până la
jumătatea anului, muzeul judeţean, cu activitate pe întreg judeţul
Teleorman, dar baza materială şi personalul de nivel orăşenesc.
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De organizarea muzeului s-a ocupat Niţă Angelescu, director
al muzeului din Călăraşi. Personalul a „crescut” cu încă o
persoană, doamna Şaptelei, ca îndrumător.

Corneliu Beda (stânga), împreună cu preotul Ioan Spiru (foto colecţia C. Beda).

Subsemnatul am fost numit director al muzeului în iunie
1968, până atunci fiind profesor de istorie-geografie la Zimnicea.
Activitatea era pe întreg teritoriul judeţului, personalul şi salariile,
precum şi fondurile, fiind la nivel orăşenesc. Muzeul funcţiona
într-o clădire veche, pe strada Dunării nr. 182, unde se mai aflase
şi Casa Pionierilor.
În anul 1974, odată cu înfiinţarea Oficiilor Judeţene pentru
Patrimoniul Cultural - Naţional, muzeul a fost ridicat la nivel
judeţean, mai mult teoretic în ceea ce priveşte dotările, având o
dublă subordonare, orăşenească şi judeţeană, sub oblăduirea
Comitetului Judeţean de Partid şi a Comitetului de Cultură şi
educaţie Socialistă, din partea căruia, un timp, am fost
„coordonaţi” de un inspector pentru muzee, Corneliu Manda.
Odată cu înfiinţarea O.P.C.N. (Oficiul pentru Patrimoniul
Cultural-Naţional) muzeul a „căpătat” un muzeograf, în persoana
doamnei Preda Niculina, care, fiind din Bucureşti, era seminavetistă (şi care, după un an, a plecat în învăţământ la Bucureşti).
Ca şef al O.P.C.N. (fiind, după lege, în această funcţie,
paralel cu cea de director de muzeu), eram retribuit cu o
indemnizaţie de conducere de… 100 de lei!
După 1975, au mai fost angajaţi, pentru arheologie,
monumente, carte veche, conservare, Ecaterina Angelescu
(ulterior Ţânţăreanu), Ionel Vlad, Gheorghe Gâscan, Rodica Popa,
Maria Chiriac, ca muzeografi. Doamna Rosenthal se pensionase
în 1969, doamna Şaptelei plecase la Corabia, Dumitru Tudor era,
în continuare, supraveghetor. A fost angajată încă o
supraveghetoare (îndrumător neoficial) Dumitra Bumbăcea, o
secretară, ulterior un fotograf. Aveam o maşină cu şofer, folosită
ca şi noi muzeografii, de Comitetul Judeţean de Partid şi de
C.C.E.S. Teleorman („Cultura”). După 1980, pentru scurt timp,
au mai lucrat: Elena Tronaru, Cristian Balasan, Gheorghe Stoican.
(continuare în pag. 3-4)
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Aveam avantajul, mai ales în perioada când politic şi
financiar eram subordonaţi oraşului, că am dispus, graţie
contabilităţii oraşului, de fonduri suficiente pentru săpături
arheologice şi achiziţii. Pe plan ierarhic, la nivel naţional, muzeul
era de gradul… 4. Nu aveam publicaţie proprie, sesiuni de
comunicări s-au ţinut abia către sfârşitul deceniului 8 (anii `70),
respectiv după anul 1980.
Până în anul 1980 (inclusiv) am publicat zeci de articole în
presa locală (Teleormanul, Teleormanul - Supliment) şi în
publicaţii de specialitate de nivel naţional: Muzeul Naţional,
Cercetări Numismatice, Studii şi Cercetări de Istorie Veche
(SCIV), Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie
(SCIVA) etc.
Au fost cercetate, în continuare, vechi aşezări - cetatea getică
de la Zimnicea (cercetări încă din 1966, până în 1975, reluate în
anii `80) şi s-au făcut săpături în noile staţiuni getice - cetăţile
Orbeasca de Sus, Albeşti, Trivalea-Moşteni, paralel cu cercetările
şi săpăturile de la Lăceni (cu Emil Moscalu), respectiv Lunca
Pleaşov (cu Constantin Preda, Ionel Vlad), săpăturile de la
Pietroşani şi în tumulul de la Bujoru (cu Emil Moscalu) unde s-a
descoperit depozitul de obiecte de metal cu arhicunoscutul, pe
plan european, „Carul Solar”, un mormânt de inhumaţie, cu piese
de ceramică aparţinând culturii hallstattiene Basarabi.
Descoperirea a fost publicată de subsemnatul, în 1976, în
„Muzeul Naţional”, ulterior de Emil Moscalu în România şi în
Germania.

Petrescu-Dîmboviţa. Alte măguri - tell-uri: Plosca, Vităneşti,
Lăceni.
Pe plan numismatic, se remarcă tezaurele de la Orbeasca de
Sus, Târnava, Nicolae Bălcescu, Poroschia, Frăsinet etc.
(publicate în colaborare cu Emil Moscalu, Maria Chiţescu,
Constantin Preda, Ioan Spiru - evident, fiecare, în afară de
subsemnatul, unul din ceilalţi cercetători numiţi).
Revenind la cercetările de la Zimnicea, cred că este
important să specific faptul că această cetate, a fost cercetată de
Bolliac (sec. XIX, când face săpături şi la Alexandria),
Butculescu, Ion Andrieşescu (1924), Vasile Pârvan. În anii 19481949 şi 1966-1975 a fost în atenţia Muzeului Naţional de
Antichităţi, respectiv a Institutului de Arheologie, şeful
şantierului fiind Ion Nestor (pe care l-am cunoscut, elev fiind la
şcoala primară în anul… 1949), iar din colectiv au făcut parte,
printre alţii, Alexandrina Alexandrescu, Maria Chiţescu, Ioana
Bogdan-Cătăniciu, Suzana Dimitriu, Corneliu Beda. Din partea
muzeului din Giurgiu au participat cercetătorii: M. Ionescu, Gh.
Rădulescu şi Emil Păunescu.
Cercetările arheologice de acolo şi din alte staţiuni, au fost
publicate în revistele/ volumele de specialitate, la fel şi cele
numismatice. O sinteză a descoperirilor numismatice, însoţite de
o primă hartă din acest domeniu, a fost publicată de subsemnatul
în „Cercetări Numismatice” din anul 1980 - „Descoperiri
monetare antice şi bizantine din judeţul Teleorman”.

Vedere generală a cetăţii de la Zimnicea (foto colecţia C. Beda).

În anul 1979 (cu aplicare din 1980), mi-am dat demisia din
funcţia de Şef al Oficiului de Patrimoniu, dar pentru a se
demonstra că partidul şi cultura conduc, am fost înlocuit din
funcţia de director de muzeu (unde, în 1980, a fost numită
Ecaterina Angelescu - singura din „garda” veche) şi menţinut (nu
pentru mult timp) ca Şef de Oficiu de Patrimoniu (ceea ce
contravenea legislaţiei în vigoare de atunci).
Un catren exprima foarte bine situaţia ce se crease:
Corneliu Beda şi „Carul de la Bujoru” (foto arhiva M. J. Teleorman).

O descoperire epocală, la nivel european, a fost şi aceea de la
Peretu, în 1970 - Mormântul princiar, sec. IV. î.e.n.
Până în anul 1968 (prima semnalare la nivel naţional se
făcuse în anul 1910), din perioada neolitică (din cultura
Gumelniţa), s-a remarcat aşezarea de la Ciolăneştii din Deal, din
fostul raion Roşiorii de Vede, cu săpături coordonate de Mircea
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Beda este subalternul
Domnişoarei Catrinel
Care este subalterna
Şefului Beda Cornel.
***
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MUZEUL LA 60 DE ANI
În 1977, după cutremur (nu imediat), muzeul a fost mutat
într-un alt sediu (o vilă identică cu cea de lângă vechiul sediu din
1968, construită de arhitectul Lorenzo Pontelli, în anul 1926), pe
strada Dunării 137.
Timp de 17 ani, între 1968-1985, am avut satisfacţia să
lucrez, cu multe bucurii şi necazuri, în acest domeniu.

După 1990, respectiv 1997, activitatea Muzeului Judeţean,
cu profil multiplu, s-a ridicat la nivelul unui muzeu de rang
naţional şi apreciat pe plan european pentru activitatea pe care o
desfăşoară.
Corneliu Beda
13/06/2012
***

- II Excursul în cei 60 de ani de existenţă ai Muzeului (evident pe firul cronologic) trebuie să continue cu următoarea perioadă de 10 ani,
adică deceniul nouă al secolului XX, răstimp mai puţin fructuos. În timp ce activitatea specifică instituţiei a stagnat, principalele preocupări
s-au axat pe obţinerea de venituri din autofinanţare şi folosirea specialiştilor ca activişti culturali, la festivalul „Cântarea României”… S-au
abandonat aproape în totalitate cercetările pe şantierele arheologice, expoziţia permanentă nu s-a mai refăcut pe temeiuri ştiinţifice şi
muzeotehnice în sediul din str. Dunării nr. 137, din lipsa spaţiului, expoziţii temporare nu s-au realizau din acelaşi motiv, numărul
personalului, deşi unificat cu cel al Oficiului Judeţean pentru Patrimoniul Cultural Naţional, a început să se reducă. Este însă de apreciat
faptul că în acei ani s-a constituit şi îmbogăţit colecţia de etnografie şi artă populară locală.
Dar principalul motiv al stagnării aici, în anii foarte prolifici ai altor muzee judeţene, a fost lipsa unui spaţiu adecvat şi subfinanţarea
cronică a instituţiei, determinate de dezinteresul total al autorităţilor locale pentru acest aspect al vieţii culturale. Este bine de ştiut că un
proiect care ar fi valorificat clădirea istorică a fostei primării din centrul oraşului prin organizarea acesteia ca muzeu tematic, a fost refuzat de
Comitetul de Cultură care coordona la acea vreme muzeul. O expoziţie permanentă de arheologie tracică la Alexandria pare astăzi cel puţin
desuetă, însă în acei ani de fervoare a „tracomaniei” era un câştig: primăria veche nu ar fi fost demolată şi oraşul ar fi păstrat un monument
istoric valoros iar Muzeul Judeţean putea funcţiona cu spaţii expoziţionale potrivite şi cu o bază logistică adecvată.

După anul 1989 instituţia a trecut într-o altă etapă a existenţei
sale. De această dată, principalul obiectiv a fost rezolvarea
problemei sediului. Muzeul primise în urmă cu câţiva ani o clădire
abandonată de Inspectoratul Şcolar (fostele ateliere-şcoală),
construcţie de dată recentă, edificată pe locul unor vechi case
demolate, printre care era şi cea cunoscută pentru decoraţia
interioară deosebit de preţioasă, pictată de Ştefan Luchian la
sfârşitul sec. al XIX-lea.
Reamenajarea noului sediu al muzeului a durat aproape 7 ani,
un proces îndelungat, caracterizat de multe inconsecvenţe şi
tergiversări, rezultate între altele din versatilitatea sursei de
finanţare şi dificultatea colaborării cu proiectanţii, din punctul de
vedere al funcţionalităţilor specifice, dar şi cu constructorul din
motive de calitate a execuţiei.
În cele din urmă, cu mari eforturi, noul sediu a fost inaugurat la

13 noiembrie 1997. Clădirea cu două corpuri şi trei nivele se
desfăşoară pe o suprafaţă de peste 2500 mp cu următoarea schemă
de organizare funcţională: la parter spaţiul administrativ cu birourile,
laboratoarele şi depozitele de patrimoniu (corpul A) şi totodată sala
de expoziţii temporare (corpul B), iar la etajele I şi II sălile de
expoziţii permanente.
Prima expoziţie de bază realizată, în colaborare cu Muzeul
Satului, a fost cea de etnografie, inaugurată în anul 2001. A urmat
apoi o expoziţie tematică, de istorie contemporană, cu titlul
Colectivizare în Teleorman. Rezistenţă şi acceptare forţată parte a
unui proiect internaţional româno-american şi tot dintr-un proiect
internaţional, de data acesta româno-britanic, în asociere cu
Universitatea din Cardiff, s-a organizat prima etapă a expoziţiei de
arheologie, intitulată Înapoi în timp. Arheologie şi numismatică în
judeţul Teleorman în anul 2010.
(continuare în pag. 5-6)
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Toate expoziţiile au adus un suflu de originalitate şi actualitate,
ultima punctând cel mai bine viziunea de ultimă oră în materie de
valorificare expoziţională. De altfel din aceleaşi fonduri s-au
reamenajat toate sălile în care urmează organizarea integrală a
expoziţiei de bază de arheologie, la etajul I, corpul A.
Trebuie subliniat că după 1997 a început în mod real şi dotarea
instituţiei cu mobilier şi aparatură modernă, atât pentru activitatea

de birou cât şi pentru cea din laboratoare de restaurare şi cel de
conservare.
Un pas important a fost marcat de noua politică privind
resursele umane prin reorganizarea schemei de personal organigramă şi stat de funcţiuni, pentru eficientizare şi alinierea ei la
standardele muzeelor similare şi s-a pus accentul pe perfecţionarea
profesională şi academică a specialiştilor.

***
Dar ultimul deceniu şi jumătate a însemnat în primul rând o perioadă de adecvare a activităţilor de la simpla tezaurizare a patrimoniului
spre noi aspecte, precum cercetarea şi valorificarea acestuia, relaţia profesionistă cu publicul şi pedagogia muzeală.
La Muzeul Judeţean Teleorman cercetarea se desfăşoară în prezent pe bază de proiecte şi programe de cercetare anuale şi pe termen
mediu. Sectorul privilegiat din acest punct de vedere este arheologia, determinante fiind atât ponderea patrimoniului cât şi oportunitatea unor
proiecte şi colaborări, fără ca să fie neglijate nici temele de istorie medie, modernă sau contemporană:
- S.R.A.P. - Southern Romania Archaeological Project, program de cercetare a siturilor neolitice de pe Valea Teleormanului - în
colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a României şi School of History and Archaeology Cardiff University, Marea Britanie, un proiect
amplu, pluridisciplinar, care a reunit cercetători şi universitari din mai multe ţări.
- Începuturile civilizaţiei europene. Neo-eneoliticul la Dunărea de Jos. Participanţi: Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul
Judeţean Teleorman, Muzeul Romanaţiului Caracal, Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi
Muzeul Judeţean Buzău. În acest proiect sunt incluse cercetările arheologice de la Vităneşti şi Măgura.
- Aşezarea geto-dacă şi medievală şi necropolele din epoca bronzului, Hallstatt şi Latène şi epoca medievală de la Zimnicea - în
colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti şi Muzeul Naţional de Istorie a României. În anul 2000 au fost reluate
săpăturile arheologice după o întrerupere de peste 35 de ani.
- Proiectul româno-francez privind cercetarea locuirilor paleolitice de la Ciuperceni, judeţul Teleorman. Participanţi: Universitatea
din Lille, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, Muzeul Municipiului Bucureşti.
- Turnu Măgurele - „Cetatea Turnu”- fortificaţiile şi oraşul otoman - în cadrul proiectului „Fortificaţii medievale şi aşezările lor
civile” în colaborare cu Muzeul Brăilei. Cercetarea arheologică a fost şi aici reluată după o pauză de peste 30 de ani, dar din păcate nu a fost
continuată şi măcar în parte finalizată
- Tătărăştii de Sus - „Ruinele Curţilor Bălăceanu” - Săpături de salvare pe monumente medievale - Cercetare în colaborare cu
Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, sprijinită de Episcopia Alexandriei şi Teleormanului.
În cel de-al doilea deceniu al sec. XX, Muzeul Judeţean Teleorman a luat parte la două mari proiecte cu fonduri externe.
În anul 2004, proiectul Colectivizare în Teleorman (1949-1962). Rezistenţă şi acceptare forţată, finalizat cu o expoziţie şi o publicaţie
în două volume cu acelaşi titlu, a fost finanţat de guvernul american, prin Centrul Cultural al Ambasadei SUA din Bucureşti.
Între 2009-2011, s-a desfăşurat proiectul Măgura Past and Present (Art Landscape Transformations EC project 2007-4230) în cadrul
Programului Cultura 2009-2011, finanţat din fondurile Uniunii Europene, care face parte dintr-un proiect mai amplu desfăşurat de către 10
parteneri din Portugalia, Irlanda, Marea Britanie, Lituania, Italia, Spania, intitulat Trans-formation.
Proiectul a cuprins două conferinţe: Human changes and interactions in the rural cultural landscape (Schimbări şi interacţiuni în
peisajul cultural rural) şi The Lower Danube in prehistory: landscape changes and human-environment interactions (Dunărea de Jos în
preistorie: schimbări ale mediului şi interacţiunea om-mediu), fiecare fructificată cu câte o publicaţie, mai multe workshop-uri realizate la
Măgura, cu participarea unor specialişti şi artişti din mai multe ţări, două expoziţii: O istorie în imagini, oameni şi locuri în Măgura şi
expoziţia finală a proiectului Măgura Past and Present, precum şi volumul dedicat întregului proiect, cu titlul Interventions: Măgura Past
and Present, apărut în condiţii grafice excepţionale.
Alte proiecte la care a aderat şi Muzeul Judeţean Teleorman au fost F-MU.S.EU.M. prin care se asigură acces la Muzeul Virtual al
Originii Europene şi care a fost realizat de un grup de parteneri internaţionali din 7 ţări (Bulgaria, Italia, România, Austria, Germania,
Grecia, Ungaria) şi Reţeaua NEMO - Networking of European Muzeum Organizations, ce reprezintă comunitatea europeană a muzeelor.
***
Activitatea expoziţională, parte integrantă a valorificării
patrimoniului şi a relaţiei cu publicul are două componente, la fel
de importante: expoziţiile la sediu şi cele din afară. Zeci de
expoziţii au pus publicul din Alexandria în faţa unor exponate din
domenii diferite (arheologie, numismatică, artă sau artă
decorativă, arhivistică, ştiinţele naturii, fotografie etc.)
reprezentative pentru patrimoniul propriu, sau organizate în
colaborare cu alte instituţii din ţară sau din străinătate.
Sunt demne de a fi consemnate expoziţiile din afara sediului,
şi în special cele exterioare ţării, colective, la care Muzeul
Judeţean Teleorman a participat cu o serie de piese foarte
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valoroase: A l’aube de l’Europe. Les grandes cultures
néolithiques de Roumanie expoziţia organizată în anul 2008 la
Olten, în Elveţia, şi prezentată şi publicului vizitator din România
la Muzeul Naţional de Istorie a României (2009), The Lost World
of Old Europe - The Danube Valley, 5000-3500 BC, New York
(2009-2010), expoziţie organizată de „Institute for the Study of
the Ancient World” de pe lângă New York University şi itinerată
în Grecia, la Atena (Muzeul Cicladelor) şi în Marea Britanie
(Oxford Ashmolean Museum), Oro antico dalla Romania, Roma,
Italia (Museo dei Fori Imperiali), Unearthed, Norwich, Marea
Britanie (Sainsbury Center for Visual Arts).
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În ţară, muzeul a participat ca organizator la expoziţia
Ceramica medievală a sec. al XIV-lea în Câmpia Dunării,
realizată în colaborare cu Muzeul Dunării de Jos Călăraşi,
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti, Muzeul
Judeţean „Teoharie Antonescu” Giurgiu, Muzeul Naţional de
Istorie a României, Muzeul Brăilei (2009) şi partener la
expoziţiile Gumelniţa - o civilizaţie „necunoscută”, împreună cu
muzee deţinătoare de obiecte aparţinând culturii Gumelniţa,
Cucuteni-Gumelniţa, civilizaţii contemporane - Piatra Neamţ
(2010-2011), aceasta din urmă la schimb cu expoziţia Cucuteni, la
Alexandria. O formă inedită de valorificare a patrimoniului este
ciclul Exponatul lunii, prin care timp de 11 luni din fiecare an
este expus un obiect reprezentativ.
***

În timp, au intrat în tradiţia muzeului o serie de manifestări
dedicate celui mai variat public, aşa cum sunt Noaptea Muzeelor,
celebrată în fiecare an în toată Europa la jumătatea lunii mai sau
Zilele Muzeului Judeţean Teleorman, prilejuite de Zilele
Alexandriei la sfârşitul lunii august.
O importantă latură a activităţii muzeale a devenit editarea
unor publicaţii, atât a anuarului, numit Buletinul Muzeului
Judeţean Teleorman, Seria Arheologie, ajuns la nr. 4 cât şi a
unor volume colective sau de autor.
Această prezentare a preocupărilor întregului colectiv al
Muzeului Judeţean Teleorman din ultimele două-trei decenii nu
se doreşte a fi un raport de activitate şi nici o nostalgică amintire,
ci mai degrabă un inventar al unor realizări, mai mult sau mai
puţin importante, care au conturat profilul acestei instituţii în
primul rând în contextul mişcării muzeale româneşti şi în al
doilea rând în calitate de instituţie de cultură cu rang
departamental.
Ecaterina Ţânţăreanu

Aspecte de pe şantierele arheologice teleormănene de-a lungul timpului.
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AMINTIRILE UNUI MUZEOGRAF
DIN „EPOCA DE AUR”
Există în viaţa fiecărui om un moment, o clipă a destinului, care îi poate schimba existenţa, evoluţia ulterioară. De asemenea „clipă” a
destinului am beneficiat şi eu, tânăr (încă) muncitor la Întreprinderea de Rulmenţi Alexandria, la începutul anilor `80.
Am început „munca” la Muzeul Judeţean de Istorie Alexandria pe data de 15 martie 1984, urmare a admiterii la examenul organizat de
Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă Teleorman, căruia i se subordona muzeul. Pentru mine acest „moment” a însemnat un
eveniment deosebit petrecut în viaţa mea: trecerea de la statutul de muncitor în domeniul „producţiei de bunuri materiale” la cel de
muzeograf, de „intelectual”.
Colectivul muzeului, redus din punct de vedere numeric, m-a primit bine, colegial, politicos. Noul loc de muncă a însemnat ceva
deosebit, era altă activitate, specială, pentru care mă pregătisem cu eforturi foarte mari (am făcut Facultatea de Istorie - Filozofie la fără
frecvenţă). Şi nici nu putea să fie altfel, pentru că treceam de la statutul de muncitor necalificat la cel de muzeograf, onorant, care impunea
responsabilitate, rigoare.
„câştige” bani, şi nu din vânzarea biletelor
La muzeu activitatea era structurată
pentru
vizitarea expoziţiilor organizate, oricum
pe domenii de specialitate: arheologie,
insuficienţi
pentru
desfăşurarea
tuturor
numismatică, etnografie, monumente de
activităţilor
muzeului,
costul
unui
bilet
fiind
cultură.
Mi
s-a
încredinţat
derizoriu.
responsabilitatea evidenţei, conservării şi
restaurării monumentelor de cultură.
S-a creat o situaţie foarte dificilă pentru
colectivul muzeului pentru că „sursele” de
Numirea s-a dovedit inspirată,
autofinanţare erau foarte mici, trebuiau găsite
potrivită. Deşi făceam mult teren, totuşi a
„soluţii” cum spunea cu emfază „Naş Dodu”,
început să-mi placă, am avut posibilitatea
contabilul-şef
al Comitetului, care, în
să învăţ istorie locală, să cunosc oameni
momentele
acelea
grele pentru muzeografi (se
şi locuri care dovedesc contribuţia
făceau
„liste”
cu
cei care urmau să fie
Teleormanului
la
îmbogăţirea
disponibilizaţi),
avea
lipsa de tact să ne spună:
patrimoniului cultural naţional. Cum
„contabilii sunt un rău necesar”, altfel spus, de
spuneam, făceam mult teren, era nevoie
ce muzeografii - specialişti în istorie - nu s-au
de o mai bună evidenţă a monumentelor
„făcut” contabili ?
de cultură, chiar dacă în acea perioadă,
„Şedinţă de partid” (foto arhiva M. J. Teleorman).
din păcate, se făcea foarte puţin pentru
A propos de lista cu cei care urmau să fie
păstrarea şi conservarea lor, deoarece
daţi afară: îmi amintesc că în acea perioadă de
pentru decidenţii politici ai timpului nu
sfârşit de an (1985) - urmau sărbătorile de iarnă prezenta interes această activitate, „cultura îi
a avut loc un episod, care, dacă nu ar fi fost
deranja”, cum spunea o „onorabilă” colegă
situaţia dramatică în care se aflau cei ce urmau să
de la Comitetul pentru Cultură şi Educaţie
fie disponibilizaţi, puteam să o privim ca pe o
Socialistă. Dar această stare de lucruri nu a
situaţie anecdotică. „Tovarăşul” Preşedinte al
durat foarte mult pentru că la sfârşitul anului
Comitetului a chemat la dânsul în birou pe cei
1985 a apărut problema autofinanţării
care urmau să fie daţi afară şi a spus: „vă las să
activităţilor culturale, decizie luată de
vă faceţi liniştiţi sărbătorile de Anul Nou
(sărbătoarea „Crăciunului” nu exista oficial,
„conducerea superioară de partid şi de stat”,
după cum se ştie), dar, când veţi reveni la
tovarăşele Suzana Gâdea şi Tamara Dobrin,
serviciu, la începutul noului an, vă dau afară”.
şefe ale culturii româneşti, luând această
decizie la „indicaţiile” mentorului lor (aveau
Acum, după trecerea anilor, privesc cu
aceeaşi coafură celebrul „coc”), tovarăşa
detaşare acele timpuri, evenimentele care aveau
Academician, Doctor, Inginer… etc.,
loc, marcate de aroganţa şi cinismul de care
renumita savantă „CO2”, Elena Ceauşescu.
dădeau dovadă „mai marii” ai acelor zile. Din
păcate şi în aceste „timpuri”, observăm în jurul
Muzeul Judeţean de Istorie Alexandria,
nostru de cele mai multe ori, aceeaşi aroganţă,
ca şi alte instituţii de cultură, a fost nevoit să
cinism şi lipsă de cultură.
treacă pe autofinanţare, să „producă”, să

Gheorghe Stoican, alături de Suzana Dolinescu-Ferche (stânga) şi Ecaterina Ţânţăreanu (dreapta),
pe şantierul arheologic de la Alexandria „Podul Vechi”, în 1991 (foto arhiva M. J. Teleorman).

Gheorghe Stoican,
un muzeograf… de altădată

pag. 7

http://www.muzeulteleorman.ro/e-buletin.html

MUZEUL LA 60 DE ANI

MEMORIA IMAGINILOR
Sediile muzeului de-a lungul timpului

Sediul din str. Dunării, nr. 182, unde muzeul a funcţionat între anii 1968-1977.
(în prezent, pe acest loc se află clădirea Administraţiei Finanţelor Publice Teleorman).
Primul sediu al muzeului, pe str. Libertăţii, între anii 1952-1968
(în parcul de lângă primărie, lângă Şcoala 5).

Sediul din str. Dunării, nr. 137, unde muzeul a funcţionat între anii 1977-1997
(în prezent Direcţia de Protecţie Socială a Primăriei Alexandria).

Actualul sediu al Muzeului judeţean Teleorman din str. 1848, nr.1,
inaugurat la 13 noiembrie 1997.
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Vechea expoziţie din sediul de pe str. Dunării nr. 137
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MUZEUL JUDEŢEAN TELEORMAN - PREZENŢE EXPOZIŢIONALE ÎN ŢARĂ

PIATRA NEAMŢ

GALAŢI
PLOIEŞTI
TÂRGOVIŞTE

BRĂILA
BUZĂU

BUCUREŞTI
PITEŞTI

TULCEA
CONSTANŢA

SLOBOZIA
OLTENIŢA

CĂLĂRAŞI

GIURGIU
Activitatea expoziţională organizată în afara sediului propriu datează de la începutul anilor 2000, dar pe parcursul unui deceniu, Muzeul
Judeţean Teleorman a reuşit să se înscrie în mod onorabil în această direcţie, fiind organizator sau co-organizator la diferite expoziţii. Astfel,
participând alături de muzee, institute ale Academiei sau organizaţii non-guvernamentale, a reuşit să facă mai bine cunoscut patrimoniul
arheologic şi istoric teleormănean. Un calendar al desfăşurării acestor expoziţii itinerate în diverse localităţi din ţară poate fi rezumat astfel:
- 2001-2002 expoziţia Muntenia în sec. III-IV d. Hr., organizată de Muzeul Municipiului Bucureşti şi itinerată la muzee din: Bucureşti,
Giurgiu, Olteniţa, Călăraşi, Târgovişte, Alexandria, Ploieşti.
- 2002-2004 expoziţia O civilizaţie „necunoscută”: Gumelniţa, organizată de Muzeul Naţional de Istorie a României şi itinerată la
muzee din: Bucureşti, Giurgiu, Olteniţa, Călăraşi, Constanţa, Tulcea, Brăila, Galaţi, Târgovişte, Buzău, Slobozia, Alexandria, Ploieşti
- martie 2009 Muzeul Judeţean Teleorman a participat, alături de Academia Civică şi Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, la
organizarea expoziţiei Ţăranii şi comunismul. 60 de ani de la colectivizarea agriculturii, ce a fost prezentată publicului la sediul Muzeului
Satului din Bucureşti.
- noiembrie 2009-noiembrie 2010, expoziţia intitulată Între utilitar şi artistic. Ceramica medievală a sec. XIV în Câmpia Dunării,
organizată de Muzeul Judeţean Teleorman şi itinerată la muzee din: Giurgiu, Călăraşi, Olteniţa.
- mai-septembrie 2010 expoziţia Între ritual şi viciu, organizată de Muzeul Judeţean Argeş, la Piteşti.
- mai 2010-mai 2011, expoziţia Cucuteni-Gumelniţa, civilizaţii contemporane, organizată la Muzeul Civilizaţiei Cucuteni, din cadrul
Complexului Muzeal Piatra Neamţ, a prezentat o serie de obiecte din patrimoniul Muzeului Judeţean Teleorman, descoperite în aşezările
culturii Gumelniţa de la Vităneşti, Ciolăneştii din Deal, Siliştea - mai 2010-mai 2011.
- noiembrie 2011, expoziţia Figurine sau jucării?, organizată la Giurgiu de către Muzeul Judeţean „Teoharie Antonescu” din localitate,
în colaborare cu Muzeul Judeţean Teleorman şi Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, a ilustrat diferite obiecte de cult din
eneolitic, cultura Gumelniţa.
Pavel Mirea
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MUZEUL JUDEŢEAN TELEORMAN - PREZENŢE EXPOZIŢIONALE PESTE HOTARE

NORWICH
OXFORD
NEW YORK

OLTEN

SVISHTOV

ROMA
ATENA

Chiar dacă o serie de obiecte arheologice deosebite, descoperite pe teritoriu judeţului nostru de-a lungul timpului, dar aflate în
patrimoniul altor instituţii muzeale, au făcut, de mai multă vreme, obiectul unor expoziţii organizate în diferite ţări din Europa, participările
expoziţionale externe directe, ale Muzeului Judeţean Teleorman sunt de dată foarte recentă.
Astfel, în ultimii cinci ani, instituţia teleormăneană a fost co-participantă la cinci expoziţii organizate peste hotare:
- iunie-noiembrie 2007, expoziţia Participarea României la Războiul de Eliberare a Bulgariei 1877-1878, organizată la Muzeul
Şvishtov, Bulgaria, de Muzeul Judeţean Teleorman în colaborare cu Arhivele Naţionale Teleorman şi colecţionarul Corneliu Beda.
- mai-octombrie 2008 expoziţia A l’aube de l’Europe. Les grandes cultures néolithiques de Roumanie (În zorii Europei. Marile
culturi neolitice din România) la care Muzeul Judeţean Teleorman, alături de alte 38 de muzee din ţară, a participat cu un număr de 51 de
exponate, obiecte eneolitice provenite din aşezările de la Vităneşti, Ciolăneştii din Deal şi Siliştea-Videle. Expoziţia a fost organizată în
Elveţia, la Historisches Museum din Olten.
- noiembrie 2009 - ianuarie 2011 expoziţia The Lost World of Old Europe - the Danube Valley, 5000-3500 B.C. (Lumea pierdută a
vechii Europe - Valea Dunării 5000-3500 î.Hr.), la care Muzeul Judeţean Teleorman a participat alături de alte 18 de instituţii muzeale din
România, Bulgaria şi Republica Moldova. Expoziţia a fost itinerată la Institut for the Study of Ancient Worlds, New York, SUA,
Ashmolean Museum, Oxford, Marea Britanie şi Muzeul Cicladelor, Atena, Grecia. Din patrimoniul muzeului teleormănean au fost
expuse 5 statuete eneolitice de os, provenite de la Vităneşti şi Siliştea-Videle.
- februarie-mai 2010 expoziţia Oro antico dalla Romania (Aurul antic din România), organizată de Muzeul Naţional de Istorie a
României Bucureşti, la Musei dei Fori Imperiali, Roma, Italia, la care Muzeul Judeţean Teleorman a participat cu un obiect arheologic, un
inel plurispiralic de argint descoperit la Măgura.
- iunie-august 2010 expoziţia Unearthed (Scos la iveală), organizată la Norwich, Marea Britanie, de către Sainsbury Centre for
Visual Arts, University of East Anglia şi Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures, la care Muzeul Judeţean Teleorman
a participat cu un număr de 32 de obiecte, statuete gumelniţene de lut, descoperite la Vităneşti.
Pavel Mirea
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S-A ÎNTÂMPLAT LA MUZEU - CRONICA EVENIMENTELOR CULTURALE IANUARIE - IUNIE 2012
Începutul anului 2012 a fost pentru Muzeul Judeţean Teleorman de bun augur. Spunem acest lucru întrucât, în numai 6 luni, ne-au trecut
pragul peste 3000 de vizitatori şi participanţi direcţi la manifestările organizate şi derulate de către instituţia noastră.
În perioada ianuarie - iunie a.c., specialiştii Muzeului Judeţean Teleorman au desfăşurat nu mai puţin de 31 de activităţi culturale dintre
care: 17 expoziţii, 2 simpozioane, 5 programe derulate în cadrul Programului Educaţional Muzeul - sursă de cultură şi educaţie, lansarea a 4
publicaţii precum şi manifestările prilejuite de o serie de evenimente precum : Noaptea Muzeelor, Muzeul Altfel, Ziua Internaţională a
Copilului, Ziua Culturii Naţionale.
***
Pe plan expoziţional trebuie punctat, în primul rând, faptul că a
fost deschisă publicului, la 18 mai, sala Tezaure Monetare din
cadrul expoziţiei permanente Înapoi în timp. Arheologie şi
Numismatică în judeţul Teleorman (detalii în pag. 14-16).
Ciclul Exponatul Lunii, ajuns la cel de-al cincilea an, a
continuat şi în 2012 aducând în faţa publicului noi obiecte de
etnografie, arheologie şi istorie, aflate în patrimoniul instituţiei. Cei
care au trecut pragul muzeului în perioada februarie-iunie 2012 au
putut admira şi afla informaţii preţioase despre: Rhyton-ul de la
Buzescu, Opincile, Lampa cu gaz, Coiful de la Peretu şi Ziarul
„Speranţa” 30 iunie 1935.

De asemenea, în primele şase luni ale acestui an, sălile
instituţiei au găzduit şi o serie de expoziţii temporare cu exponate
proprii sau în colaborare cu alte instituţii ori colecţionari, organizate
cu ocazia unor aniversări, concursuri sau proiecte educaţionale:
- 20 de ani de administrare a spectrului radio, expoziţie
aniversară organizată de Autoritatea Naţionala pentru Administrare
şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), 19 ianuarie - 24
februarie (detalii în pag. 17).
- Gânduri pentru Mame, expoziţie dedicată venirii primăverii
şi Zilei de 8 Martie, 1 - 9 martie.

- 1907 în Teleorman, expoziţie foto-documentară ce a marcat
împlinirea a 105 ani de la marea răscoală ţărănească de la 1907, 16
martie - 20 aprilie (detalii în pag. 18).
- Poliţia Judeţului Teleorman în documente şi imagini de
arhivă, expoziţie foto-documentară realizată cu ocazia Zilei Poliţiei
Române, 22 - 25 martie.
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- Abstract uman, expoziţie de pictură şi grafică realizată de
elevul Adrian George Voicu, 23 martie -13 aprilie (detalii în pag. 30).
- Joc de Lumină, expoziţie de fotografie realizată de eleva
Alina Răducea, 30 martie - 20 aprilie (detalii în pag. 31).
- O istorie a monarhiei din România în numismatică şi
filatelie, expoziţie organizată de Secţia Alexandria a Societăţii
Numismatice Române ce a cuprins exponate din colecţiile P.S.
Galaction Stângă - Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, Victor
Andreescu şi Teodor Nicolae Săceanu, 27 aprilie - 15 mai (detalii în
pag. 19).
- Costumul popular teleormănean, expoziţie de costume
populare teleormănene aflate în patrimonial Muzeului Judeţean
Teleorman, 15 mai - 15 decembrie (detalii în pag. 20-21).
- O lume dispărută, expoziţie de paleontologie realizată cu
exponate din colecţiile Muzeului Judeţean Argeş, Muzeului
Municipal de Istorie Roşiorii de Vede şi Muzeului Judeţean
Teleorman, 18 mai - 25 iunie (detalii în pag. 22).
- 1 Mai 1952 - 1 Mai 2012 - muzeul la 60 de ani, expoziţie
foto-documentară dedicată aniversării înfiinţării muzeului,
18 mai - 25 iunie.

- Armonii, expoziţie de pictură a elevilor participanţi la
Concursul judeţean de pictură, 31 mai - 25 iunie (detalii în pag. 23).
În ceea ce priveşte simpozioanele, de la începutul anului şi
până în prezent au fost organizate două asemenea manifestări ce au
marcat atât evenimente istorice cât şi personalitatea unor oameni
care au făcut istorie în părţile locului :
- 24 ianuarie 1859 - Unirea Principatelor Române, 24
ianuarie, cu prilejul aniversării a 153 de ani de la Unirea
Principatelor Române sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza.
- Familia Noica în viaţa publică, 4 mai.

(continuare în pag. 13)
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S-A ÎNTÂMPLAT LA MUZEU - CRONICA EVENIMENTELOR CULTURALE IANUARIE - IUNIE 2012
(urmare din pag. 12)

Manifestările organizate în cadrul Programului Educaţional
Muzeul-sursă de cultură şi educaţie au continuat şi în acest an, în
primele şase luni ale lui 2012 derulându-se 5 astfel de activităţi:
- Tradiţii populare de primăvară, 5 martie.

- Tradiţii populare de Rusalii, 31 mai.

Tot în perioada ianuarie - iunie, instituţia noastră a organizat
şi două manifestări de tipul Ziua Porţilor Deschise, pe data de 15
ianuarie, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale şi pe data de 1 iunie, cu
ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, precum şi patru lansări de
carte.
- 9 mai, 8 mai.
- Vechi unităţi de măsură româneşti, 24 mai.
- Secvenţe edilitare din Alexandria, 24 mai.

Poate că cele mai importante evenimente ale primei jumătăţi a
acestui an, având în vedere gradul de participare al publicului
vizitator (2059 de persoane), au fost manifestarea Muzeul Altfel
derulată în perioada 2-6 aprilie, în cadrul programului Şcoala
altfel (detalii în pag. 24-29) şi Noaptea Muzeelor, manifestare
desfăşurată pe data de 19 mai 2012, între orele 17.00-24.00, sub
genericul 60 de ani într-o noapte (detalii în pag. 32-34).
Corina Iordan
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EXPOZIŢIA PERMANENTĂ DE ARHEOLOGIE:

ÎNAPOI ÎN TIMP - ARHEOLOGIE ŞI NUMISMATICĂ ÎN JUDEŢUL TELEORMAN
- SALA TEZAURE MONETARE -

NOUTĂŢI PENTRU VIZITATORI

O a doua etapă în realizarea expoziţiei permanente de arheologie a Muzeului Judeţean Teleorman a fost marcată, la data de 18 mai a.c.,
de deschiderea Sălii Tezaure Monetare.
Evenimentul s-a produs în prezenţa unui numeros public, a unor prieteni şi colaboratori ai muzeului, a unor colecţionari numismaţi,
precum şi a unor personalităţi ştiinţifice precum: academicianul Dan Berindei, preşedintele Secţiei de Ştiinţe Istorice a Academiei Române,
dr. Emanuel Petac, preşedintele Societăţii Numismatice Române şi Şeful Cabinetului Numismatic de pe lângă Biblioteca Academiei Române,
P.S. Galaction Stângă, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului şi, totodată, vicepreşedintele Societăţii Numismatice Române şi preşedintele
Secţiei Alexandria al aceleiaşi societăţi, dr. Aurel Vâlcu, cercetător la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti.
Expoziţia Tezaure monetare prezintă descoperirile făcute de-a lungul timpului în judeţul Teleorman. Numărul
acestora este însemnat, fiind cunoscute 72 de tezaure monetare ce însumează cca. 10.000 de monede şi mai mult de 600
de monede descoperite izolat. Dintre acestea, doar o parte se găsesc în patrimoniul Muzeului Judeţean Teleorman, multe
fiind expuse aici, mai precis 24 de tezaure (cu aproape 3000 de monede) şi 28 de monede descoperite izolat. Alte
tezaure au ajuns la Institutul de Arheologie din Bucureşti, la Muzeul Naţional de Istorie a României sau la Cabinetul
Numismatic de pe lângă Academia Română.
În cele opt vitrine se găsesc aproape 3000 de monede, eşalonate, din punct de vedere cronologic, din antichitate,
din sec. IV î.Hr. şi până în epoca medievală târzie, la sfârşitul sec. XVIII - începutul sec. XIX.
Tezaurele au fost îngropate în vremuri tulburi, datorate unor războaie sau mişcări sociale. Ele reprezentau avutul
strâns poate pe parcursul a mai multor generaţii, dacă ar fi să luăm în considerare limitele cronologice ale monedelor
emise. Au fost tezaurizate, în primul rând pentru valoarea metalului din care au fost confecţionate, de regulă argintul.

(continuare în pag. 15-16)
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(urmare din pag. 14)

Sunt prezentate cele mai vechi monede, respectiv cele greceşti
din sec. IV î.Hr., urmate de altele din sec. II-I î.Hr. şi de monedele
locale, geto-dacice. Pot fi văzute drahme de la Alexandru cel Mare
(Alexandru Macedon), tetradrahme emise la Dirrachium şi în
Thasos, precum şi cele de tip Macedonia Prima. Un tezaur
descoperit la Frăsinet este compus din tetradrahme Macedonia
Prima şi Thasos.

Într-un alt tezaur, descoperit la Videle, pe lângă aceste tipuri de
monede apar şi imitaţii de pe drahme emise de Filip III, precum şi
monede locale, geto-dacice, numite de tip Vârteju-Bucureşti.
Tetradrahmele Alexandru cel Mare şi Filip II, respectiv III, au
constituit modele pentru monetăria locală. Cu timpul, de la simpla
lor imitare s-a trecut la o schematizare şi abstractizare a
reprezentărilor. Tezaurul de la Schitu Poienari este compus din
astfel de monede geto-dacice, fiind păstrat şi vasul în care au fost
descoperite.
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Foarte bine reprezentate sunt descoperirile de tezaure şi
monede romane republicane. Sunt cunoscute tezaure la: Târnava,
Siliştea-Videle, Licuriciu, Nicolae Bălcescu, Orbeasca de Sus,
Poroschia.
Tezaurul de Poroschia, cu 552 de monede este cel mai mare
dintre ele. Cuprinde inclusiv imitaţii locale, getice, dar şi monede cu
erori de batere (cu una dintre feţe - aversul - dublat). A fost
descoperit în două vase dintre care s-a păstrat numai unul.

Probabil, multe dintre aceste tezaure au fost pradă de război, în
urma incursiunilor făcute de geţi la sud de Dunăre. Altele au
reprezentat plăţi - stipendii - făcute de conducătorii de la sud tocmai
pentru a preveni aceste incursiuni.
Mai rare sunt monedele şi tezaurele romane imperiale. Cea mai
mare parte a judeţului se afla în afara graniţelor Imperiului Roman,
fapt ce poate explica această prezenţă slabă. Monedele romane
imperiale se eşalonează pe perioada sec. I-IV d.Hr. Sunt prezentate
trei tezaure provenite din zona Alexandriei, două de argint şi unul de
bronz. De remarcat chipul lui Traian de pe una dintre monede şi
legenda în care se regăsesc înscrise litere DAC, însemnând
„DACICUS”, adică învingătorul dacilor.
Foarte rare sunt monedele bizantine. Nu este cunoscut nici un
tezaur din această perioadă. Explicaţia ar fi aceea că teritoriile norddunărene nu se găseau sub influenţa Imperiului Bizantin, spre
deosebire de Dobrogea, de exemplu. Monedele bizantine prezentate
se înscriu din perioada timpurie până în cea târzie a imperiului,
respectiv în sec. VI-XI d.Hr., fiind prezentă şi o monedă de aur.
Evul Mediu cunoaşte o intensă circulaţie monetară, dovadă
fiind tezaurele descoperite.
În tezaurul de la Scrioaştea, datat în sec. XIV, este întâlnită
prima emisiune monetară din Ţara Românească, respectiv moneda
emisă de Vladislav I sau Vlaicu Vodă. Alte emisiuni aparţin ţarilor
bulgari Ivan Alexandru şi fiului său Mihail, respectiv lui Sracimir.
Un tezaur cu o componenţă asemănătoare dar cu un număr mult mai
mare de monede, cca. 3100, descoperit la Balta Sărată, urmează a fi
expus în viitor.
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La Ulmeni a fost descoperit un tezaur cu aproape 2000 de
monede (din care sunt expuse aproximativ 700), bătute în Lituania,
Polonia, Elveţia, Germania, Transilvani şi Ungaria şi care a fost
îngropat pe la sfârşitul sec. XVII. Componenţa lui arată faptul că
zona era intens circulată, străbătută de adevărate rute comerciale
precum Drumul Oii, Drumul Sării, Drumul Untului.
O prezenţă rară în expoziţie este o monedă de aur bătută de
Spania pentru Ţările de Jos, în timpul ocupaţiei acestora. Un tezaur
monetar cu monede din Spania şi Ţările de Jos a fost descoperit la
Slăveşti. Monedele spaniole sunt bătute în Mexic, colonie a Spaniei
la acea vreme. Tezaurul de la Drăgăneşti Vlaşca cu monede emise
în Lituania, Polonia, Prusia şi Ungaria are o componenţă
asemănătoare cu cel de la Ulmeni.

În perioada sec. XVII-XVIII sunt cunoscute tezaure monetare
mixte, compuse din monete occidentale şi otomane. De acest fel
sunt cele patru tezaure descoperite la: Vedea, Ştorobăneasa, Frăsinet
şi Drăgăneşti Vlaşca. Alte patru tezaure, dintre care trei mixte,
compuse din emisiuni ale Imperiilor Spaniol, Austriac RomanoGerman şi Otoman sunt datate în aceeaşi perioadă. Un tezaur de
monede otomane, descoperit la Blejeşti, datează din a doua jumătate
a sec. XVIII.
În cele ce urmează, iată câteva aspecte despre puterea economică a unor tezaure monetare sau mai precis ce se putea cumpăra cu ele.
Care era „puterea economică” a denarilor romani republicani în preajma anului 1 d.Hr.:
- o pereche de încălţăminte la modă - 9 denari, o pereche de încălţăminte model senatorial - 6 denari, o pereche de încălţăminte standard,
pentru femei - 3-4 denari;
- un secretar - 15 denari pe luna, un mesager - 9 denari pe lună, un ghicitor sau ghicitoare - 10 denari pe lună, un soldat legionar folosit
ca garda de corp privată - 20 denari pe lună plus mâncare, un centurion (soldat profesionist din legiuni) - 300 de denari pe lună, un lucrător la
munca în fermă - 25 denari pe lună plus mâncare, un zugrav decorator - 75 denari pe lună, plus mâncare, un pictor sau sculptor - 160 denari
pe lună, plus mâncare, un cărăuş cu cămilă sau măgar - 25 denari pe lună, taxa anuală pentru un profesor generalist - 180 denari, un băiat
însoţitor pentru baie, pentru a ajuta la spălat - un sfert de denar pentru ajutor la fiecare două însoţiri.
- o jumătate de litru de vin Falernian, de cea mai buna calitate - aproape 2 denari, o amforă de vin obişnuit - 4-5 denari, 8 kilograme de
struguri de masă -1 denar, o măsură de carne -6-7 denari, o măsură de ulei de măsline proaspăt - 2 denari şi jumătate, o măsură de miere de
cea mai buna calitate - 2 denari şi jumătate, un kilogram de carne de porc - aproape 1 denar, 2 kilograme de carne de vită - 1 denar, 2
kilograme de peşte de apă dulce - 1 denar, 1 modus de grâu (aproximativ 9 litri) - 6 denari, un modus de orz (aproximativ 9 litri) - aproape 4
denari, un sextarius (aprox. 600 mililitri) de condiment sărat - o jumătate de denar, 1 sextarius (aprox. 600 mililitri) de vin bun - aproape 2
denari, un modius (aproximativ 9 litri) de sare - 6 denari.
- o fată frumoasă, tânără, sclavă pentru plăceri - 2000-6000 denari, un sclav obişnuit - 500-1500 denari, o sclavă care ştia să cânte - 4000
denari, un sclav priceput la munca în podgorie - 2000 denari.
De menţionat că cel mai mare tezaur expus (tezaurul de la Poroschia) echivalează cu cca. 500 denari.
***
La sfârşitul sec. XVIII, o casă costa 32 de taleri iar 10 stânjeni de moşie costau 14,5 taleri; o oca de ceară valora 65 de parale iar o vadră
de vin cu 35 de parale; o falce de pământ costa 4 taleri, un loc sterp de o jumătate de falce 3 taleri iar o parte de munte tot 3 taleri; o ogradă în
deal costa 14,5 taleri iar o jumătate de ogradă sub coastă, cu casa, prunii, merii şi nucii de pe ea 20 de taleri. Două fete de ţigan erau
cumpărate de la leşi (Poloni) cu 2000 de aspri. Un car de lemne de foc cu patru boi, dar şi o sută de uluci lungi de 12 palme costau 110 parale.
Un pogon de vie se cumpăra cu 280 de aspri; o livadă cu 120-125 de aspri; un porc gras cu 260 de aspri.
Astfel, pentru tezaurul de monede europene de la Drăgăneşti Vlaşca valoarea tuturor toate monedelor însumate ar fi de cca. 100 parale
sau 300 de aspri, respectiv cca. 1,3 taleri, valoare destul de modestă pentru acea vreme.
Pentru tezaurul de monede otomane de la Drăgăneşti Vlaşca se poate face o echivalare a tuturor monedelor la cca. 6400 de parale, 80 de
taleri sau 19200 de aspri, o sumă importantă. O valoare ceva mai mică a avea tezaurul de la Frăsinet, echivalent cu 2079 parale, 26 de taleri
sau 6237 de aspri.
Pavel Mirea
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20 DE ANI DE ADMINISTRARE A SPECTRULUI RADIO
Muzeul Judeţean Teleorman a găzduit în perioada 19 ianuarie - 24 februarie a.c. expoziţia aniversară 20 de ani de administrare a
spectrului radio, organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). Au fost prezentate o
serie de echipamente de comunicaţii, documente şi diverse materiale care ilustrează modul în care au evoluat comunicaţiile româneşti de-a
lungul vremii. La deschidere a fost prezent, alături de numeroşi invitaţi, preşedintele ANCOM, dl. Cătălin Marinescu.
Cu această expoziţie, Muzeul Judeţean Teleorman a inaugurat un ciclu aniversar pus sub semnul împlinirii a 60 de ani de la înfiinţarea
muzeului, moment petrecut la data de 1 mai 1952, dar şi la împlinirea a 15 ani de când instituţia s-a mutat în noul sediu.
Expoziţia realizată de ANCOM este o a doua expoziţie cu caracter tehnic organizată de-a lungul timpului la Muzeul Judeţean
Teleorman. În urmă cu câţiva ani, mai precis în 2005, ca rezultat al colaborării cu un pasionat colecţionar - dl. Paul Şchiopu - fusese deschisă
o expoziţie ce viza istoria instrumentelor de scris şi a tehnicilor de calcul. De această dată, a fost schimbat universul biţilor informatici cu
spectrul undelor radio, fapt pe deplin realizat prin intermediul obiecte etalate.
Pavel Mirea
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1907 ÎN TELEORMAN
După mai bine de o sută de ani, răscoala din primăvara anului
1907 rămâne ca un moment tragic al istoriei noastre, prin numărul
de morţi, prin imensele pagube materiale şi se cuvine să-l facem
cunoscut publicului larg cu atât mai mult cu cât în ultimii ani el a
fost trecut sub o tăcere totală.
În data de 16 martie 2012, s-a deschis expoziţia 1907 în
Teleorman, ce a rămas deschisă vizitatorilor până la data de 20
aprilie. Evenimentul a fost organizat de Muzeul Judeţean
Teleorman în colaborare cu Biroul
Judeţean Teleorman al Arhivelor
Naţionale şi Muzeul de Istorie
„Petre Voivozeanu” din Roşiori de
Vede.
Expoziţia,
prezentată
cronologic, a cuprins documente
originale referitoare la desfăşurarea
evenimentelor din zilele de 9-14
martie. Pentru a se vedea cauzele
care au dus la izbucnirea răscoalei,
pentru început am arătat condiţiile
grele de viaţă ale ţăranilor
teleormăneni
expunând
chestionarele economico - sociale
realizate în anul 1906 privind
situaţia ţărănimii din România şi în
special din judeţul nostru. Din
răspunsurile date de ţărani, publicul
a putut vedea care au fost acestea:
lipsa pământului, contractele de
învoieli agricole grele, alimentaţie la
limita
subnutriţiei,
educaţie
sporadică etc, aspecte ce arătau
sărăcia ţăranilor, în contrast cu
bogăţia şi opulenţa claselor menite
să-i reprezinte.
Această stare generalizată a
ţăranilor teleormăneni a făcut
ca propagarea răscoalei să se

realizeze într-un timp record. Toată această desfăşurare a răscoalei a
fost creionată cu ajutorul interogatoriilor luate participanţilor, a
depoziţiile de martori, a procesele verbale ale autorităţilor locale,
rechizitoriilor Tribunalului Teleorman etc. Despre pierderile imense
provocate de răscoală, au stat mărturie în expoziţie: procesele
verbale privind pagubele produse de răsculaţi la conacele
proprietarilor şi arendaşilor dar şi harta originală a moşiei familiei
Berindei din Dobroteşti, în legenda căreia se menţionează faptul că
răsculaţi au ars conacul din temelii
iar proprietarii au părăsit localitatea.
Din documentele expuse privind
numărul morţilor şi al arestaţilor,
vizitatorii au putut să-şi facă o
imagine despre zelul autorităţilor
locale şi naţionale în reprimarea
sângeroasă a răscoalei.
Semnificativ este faptul că
răscoala din 1907 din România a fost
cea mai puternică şi mai amplă din
Europa la începutul veacului al XIXlea şi ea a denotat eşecul în plan
agrar şi social al celor două partide:
conservator şi liberal şi al domniei
regelui Carol I. Ţăranul român avea
pământ puţin, dat de domnitorul
Alexandru Ioan Cuza, pentru restul
necesar se învoia cu arendaşii pe
pământurile proprietarilor; lipsa
pământului, a uneltelor, a capitalului
şi mai ales a educaţiei a dus la
izbucnirea în întreaga ţară a răscoalei.
Politica dusă de cele două partide în
timpul evenimentelor a denotat
neînţelegerea realităţilor din lumea
satelor iar măsurile luate după
reprimarea lor nu a schimbat cu
nimic soarta ţăranului român.
Steluţa Pătraşcu
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O ISTORIE A MONARHIEI DIN ROMÂNIA ÎN NUMISMATICĂ ŞI FILATELIE
Muzeul Judeţean Teleorman a găzduit în perioada 27 aprilie - 25 mai
2012 expoziţia O istorie a monarhiei din România în numismatică şi
filatelie.
Manifestarea a fost organizată de Secţia Alexandria a Societăţii
Numismatice Române şi a cuprins exponate din colecţiile P.S. Galaction
Stângă, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, Victor Andreescu şi Teodor
Nicolae Săceanu.
Au fost expuse monede de aur şi de argint, medalii şi plachete, mape
filatelice, cărţi poştale ilustrate, serii rare nedantelate din perioada Regelui
Carol al II-lea, săbii de paradă din perioada Regilor Carol I, Carol al II-lea,
Ferdinand şi Regelui Mihai, caschete, gravuri de epocă, picturi şi exemplare
originale din presa vremii. De asemenea, alături de exponatele de epocă, a
fost prezentată şi etalată şi placheta expoziţiei O istorie a monarhiei din
România în numismatică şi filatelie, matriţele plachetei, precum şi etapele
realizării acesteia de către gravorul Constantin Dumitrescu.
Deschiderea expoziţiei a fost onorată cu prezenta de către Alteţa Sa
Regală Principele Radu al României. Acesta a acordat tuturor celor
prezenţi volumul Principele Radu, însoţit de autografe.
Muzeului Judeţean Teleorman i s-a oferit, în numele Regelui Mihai I o
farfurie realizată la fabrica de porţelan de la Alba Iulia, farfurie ce reprezintă
replica unei piese de Sèvres, dată regelui Carol I de către Napoleon al III-lea.
O copie a plachetei, realizată special pentru acest eveniment, i-a fost
înmânată Principelui Radu de România de către PS Galaction, Episcopul
Alexandriei şi Teleormanului şi, totodată, preşedintele Secţiei Alexandria a
Societăţii Numismatice Române.
Pavel Mirea
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COSTUMUL POPULAR TELEORMĂNEAN
Expoziţia, deschisă la data de 15 mai a.c., prezintă costumul popular de sărbătoare ce se purta vara în zona etnografică Teleorman,
reprezentând toate cele trei subzone istorice, Vlaşca, Romanaţiul şi Teleormanul. Sunt prezentate costume populare femeieşti, bărbăteşti,
precum şi costumul de copil.
Prin rolul ce-l deţine îmbrăcămintea în existenţa omului, costumul popular reprezintă un document de viaţă, fiind expresia tradiţiilor
formate de-a lungul veacurilor. În înţelegerea şi în analiza costumului popular trebuie să ţinem seama de legătura strânsă între îmbrăcăminte
şi condiţiile de viaţă ale omului. În amenajarea acestei expoziţii s-a ţinut seama de criteriul vârstă.
***
Componenţa costumului prezintă un element de unitate a portului popular, care apare în structură unitară, atât la costumul femeiesc cât
şi la cel bărbătesc. Este vorba despre aceeaşi cămaşă îmbrăcată direct pe corp atât la femei cât şi la bărbaţi, care este legată la mijloc cu brâul
lat, existând diferenţe, evident, în ce priveşte croiul sau ornamentica. Capul se poartă descoperit la fete şi acoperit la neveste. La costumul
bărbătesc, uniformitatea este foarte mare pe întreg teritoriul ţării, numai unele detalii de croială şi particularităţi de ornamentică diferenţiază
zonele etnografice.
cămaşă, este catrinţa. În Teleorman,
Portul popular teleormănean
aceste piese de costum care îmbracă
ocupă în ansamblul costumului
trupul de la brâu în jos, sunt de o
românesc un loc aparte prin trăsăturile
mare varietate şi de o execuţie
sale particulare.
artistică remarcabilă. Ele poartă
Portul popular femeiesc poate fi
diferite denumiri: boscea, zăvelcă
încadrat în tipul costumului cu catrinţe
sau prestelcă. Sunt confecţionate din
perechi, numite boscele sau zăvelci,
lână şi bumbac. Decorul este de cele
specific zonei etnografice Teleorman.
mai multe ori dispus în benzi
Piesa principală a costumului
orizontale mai late la poale formând
femeiesc este cămaşa, de tipul cămăşii
„pragul” şi mai înguste pe restul
încreţite în jurul gâtului, de tip carpatic.
piesei. Motivele decorative sunt
Materialul
din
care
se
geometrice,
florale
stilizate,
confecţionau cămăşile a fost bumbacul
zoomorfe
şi
antropomorfe.
ţesut în două iţe. Cămaşa încreţită are
Cromatica dominantă este roşu,
guler sau „bagadele”(dantelă executată
negru, albastru, grena închis spre
cu igliţa), sub guler fiind încreţită cu
maron, pentru fond, iar decorul este
„pielea găinii”, pe care se cos motive
întotdeauna policrom. Aceste piese
geometrice mărunte. Mâneca era fie
sunt susţinute în jurul taliei cu bete
largă, fie cu volan sau strânsă pe
sau brâu.
bentiţă. Decorul mânecilor este cel mai
Pieptănătura şi întreaga găteală
important;
cele
trei
registre
a capului constituie un element
ornamentale care-l compun - altiţa,
important al costumului şi reprezintă
încreţul şi râurile - au motive ce sunt
ca în toate părţile ţării un indiciu clar,
înscrise în compartimente monocrome
legat de starea socială şi de vârstă. În
sau
policrome,
cu
compoziţie
mod obişnuit fetele poartă capul
geometrică sau florală.
descoperit iar după căsătorie femeia
Ce-a de-a doua piesă definitorie
nu apărea niciodată în societate cu
pentru costumul femeiesc, alături de
capul descoperit.
Peste ciumber, la sărbători, femeile îşi puneau marama sau ştergarul de cap, o piesă de formă dreptunghiulară cu o lungime între 1,603,00m, ţesută în două iţe din borangic. Ea prezintă alesături cu bumbac alb sau policrom sau fir metalic.
***
Portul popular bărbătesc este compus din cămaşa lungă până aproape de glezne, pantalonul larg, brâul, pălăria de paie sau fetru. Cămaşa
era confecţionată din in sau bumbac ţesut în două iţe. Decorul era dispus pe guler, piept, umeri, manşete şi poale iar motivele decorative sunt
geometrice şi florale stilizate.
Cămaşa se completează cu pantalonul formând împreună piesele de bază ale costumului bărbătesc. Pantalonul de vară numit şi izmană
era confecţionat din aceeaşi pânză de casă ca şi cămaşa cu care se asocia, având acelaşi ornament şi aceeaşi cromatică. Peste talie se
încingeau cu brâu, bete sau chimir. În picioare se încălţau cu ciorapi de bumbac sau lână şi opinci.
(continuare în pag. 21)
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(urmare din pag. 20)

Costumul femeiesc, în raport cu cel bărbătesc prezintă o tipologie mai variată şi o mai mare bogăţie a decorului. Piesele componente
erau confecţionate în fiecare gospodărie de către femei şi fete. Munca lor era migăloasă, cerea efort şi timp, începând cu operaţiile de
prelucrare a fibrelor, continuând cu ţesutul, albitul pânzei, cusutul şi brodatul. Aceste îndeletniciri au fost păstrate din generaţie în generaţie.
Funcţional, portul popular a cunoscut două aspecte: costumul de lucru şi
costumul de sărbătoare, iniţial neexistând între ele deosebiri privind piesele
componente, diferenţa consta doar în amploarea ornamentelor. Costumul de
sărbătoare, a fost purtat mai puţin, este recunoscut ca valoare, fiind transmis din
generaţie în generaţie. De aceea el este păstrătorul structurii morfologice, al
decorului, al acelor semne distinctive specifice fiecărei zone - referitoare la vârstă,
stare civilă şi stare social-economică. Astfel, costumul de sărbătoare era purtătorul
unui adevărat limbaj codificat, învăţat din copilărie şi înţeles uşor de locuitorii zonei,
dar şi de cei din zonele învecinate, cu care veneau mai des în contact.
Cămaşa femeiască constituie în ansamblul portului popular românesc piesa cea
mai expusă privirilor dar este şi reprezentativă din punct de vedere al creaţiei
artistice populare în ansamblu. Se poate vorbi chiar de un limbaj al culorilor:
- galbenul auriu, culoarea broderiilor de pe cămăşile fetiţelor: chemarea soarelui de
primăvară, optimismul;
- portocaliu, „bătând în roşu”, la fetele mari: întruchiparea plenitudinii forţei,
vigoarea, vârsta apropiatei pârguiri;
- roşul, expresie a statutului de soţie tânără, realizarea visurilor, fructul vieţii;
- albastrul, perspectiva speranţelor puse în vlăstarele ce-i succed, îndeosebi în
decorul pieselor purtate de nevestele cu copii;
- albastrul închis şi mai ales negrul, oglindeşte, în decorul brodat, sentimentul
bătrâneţii;
Cele mai reprezentative sunt cămăşile fetelor mari şi al nevestelor. Câmpurile
ornamentale sunt deosebit de extinse, depăşind cel mai mult corelaţia cu funcţionalul.
Printre ornamentele brodate cu o mare varietate şi bogăţie se remarcă în primul rând :
„zăluţa”, „cârligul ciobanului”, „frunza bradului”, „căliţa ocolită cu flori sau cu sori”.
La nevestele tinere, decorul iilor reflectă un statut civil echilibrat, cu câmpurile
ornamentale mari sau foarte mari. În ceea ce priveşte coloritul, predomină roşulînchis, dar mai cu seamă roşul para focului intercalat cu inserţii din nuanţe deschise de galben, albastru, violet. Ornamentele predilecte
constau din reprezentări cu o tematică ornamentală ce reflectă atributele şi însemnele bărbăţiei: „bradul”, „brăduţul”, „frunza bradului”,
„coarnele berbecului”. Decorul clasic de factură geometrică este însoţit de cel liber-desenat asociat în câmpul ornamental sau reunit în
compoziţii.
Ca o mărturie a trecerii peste un alt
prag al vieţii, în portul nevestelor mature,
câmpurile ornamentale se vădesc mai puţin
extinse decât în cel al nevestelor tinere, dar
ceva mai mari decât la bătrâne. De-a lungul
mânecii sau al pieptului apar „râuri” de
broderii cu „flori”, „trandafiri”, „frunze”.
Din punct de vedere cromatic decorul se
întregeşte cu albastru sau albastru-închis,
uneori fiind prezentă bicromia sau
policromia realizată cu arnici colorat, nu
din mătase.
Consecvent cu semnele tradiţionale de
vârstă, cromatica broderiilor de pe cămăşile
bătrânelor reflectă un maximum de reţinere.
Astfel, cămăşile bătrâneşti se înfăţişează cu
un decor sobru, prin care purtătoarele
comunică starea lor civilă, odată cu
utilizarea negrului sau cel puţin a
albastrului-negru. Respectând canonul sau norma comunităţii, obligaţia de a-şi orna cămaşa cu negru sau cu albastru-închis, se află în
asociaţie cu anumite ornamente tradiţionale ca „prescura”, „ciutura”, „furca”, „zăluţa”, „vârtelniţa” (de străveche origine, anterioară
romanizării, ce simboliza năzuinţa spre soare, eterna succesiune a anotimpurilor). Stilul ornamental la bătrâne este exclusiv geometric, iar
câmpurile ornamentale pentru cămăşile de lucru sunt înguste, pentru cele de sărbătoare sunt mai largi.
Luminiţa Gheorghe
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O LUME DISPĂRUTĂ
Expoziţia intitulată O lume dispărută, a fost organizată cu
exponate din colecţiile Muzeului Judeţean Argeş, Muzeului
Municipal de Istorie „Petre Voivozeanu” Roşiorii de Vede şi
Muzeului Judeţean Teleorman. Fiind realizată special pentru
evenimentul Noaptea Muzeelor 2012, cu scopul de a suplini
lipsa unui segment expoziţional, respectiv ştiinţele naturii,
expoziţia a rămas deschisă până la data de 25 iunie a.c.
A fost prezentat, cronologic, o parte din materialul fosil
colectat din bazinul râurilor Argeş, Vedea, Teleormanul sau a
unor afluenţi, precum şi de pe terasele Dunării.
Structurată pe trei segmente intitulate sugestiv Lumea din
adâncuri, Lumea plantelor şi Lumea terestră, expoziţia a
conţinut: resturi osoase, impresiuni şi fosile de plante şi animale
(moluşte, peşti, branhiopode, crustacee şi mamifere), care au trăit
în această zonă începând cu Eocenul, în urmă cu aproximativ 54
de milioane de ani şi până la sfârşitul Pleistocenului, acum cca.
100 000 de ani.
Printre exponate s-au remarcat aricii de mare fosili
descoperiţi la Ciuperceni (Teleorman), calcarele numulitice de la
Albeşti de Muscel (Argeş), impresiunile de peşti de la Suslăneşti (Argeş), resturile unui schelet de elefant primitiv de la Roşiorii de Vede
(Teleorman). Prin intermediul unei coloane sonore ce imita diferite sunete din natură sau ale animalelor dispărute, vizitatorii au pătruns în
universul unei „lumi dispărute”. O zonă experimentală a invitat pe cei prezenţi să atingă fragmente osoase şi molari de elefant primitiv, într-o
încercare poate de a interacţiona cu acei uriaşi din Cuaternar, care au trăit cu mai bine de 2 milioane de ani în urmă.
Pavel Mirea
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„ARMONII”
O expoziţie de pictură a elevilor participanţi la Concursul Judeţean de Pictură „Armonii” a fost găzduită la Muzeul Judeţean
Teleorman în perioada 31 mai - 25 iunie.
Concursul a fost organizat de Palatul Copiilor din Alexandria în perioada 10 - 30 mai a.c. şi s-a adresat elevilor din judeţ, cu vârste
cuprinse între 7 şi 18 ani. Scopul acestui concurs a fost promovarea tinerelor talente şi oferirea posibilităţii, copiilor şi adolescenţilor, de a se
exprima artistic.

Din cele peste 70 de lucrări de pictură primite de către organizatori, 21 au impresionat juriul. Cei 21 de tineri talentaţi au fost premiaţi
joi, 31 mai a.c., ora 12.00, la sediul Muzeului Judeţean Teleorman, odată cu deschiderea expoziţiei de pictură. Concursul a fost coordonat de
către profesorul Ioan Diacon de la Palatul Copiilor din Alexandria, care a şi acordat diplomele copiilor.
Iată lista câştigătorilor primei ediţii a concursului:
- Categoria 7-8 an

- Categoria 13-14 ani

Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiune

Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiune

-

Lupu Alice Marie
Ghinea Mălina
Cârnaru Andrei
Marin Andreea Karina

- Chiru Andreea
- Iordache Andreea Mihaela
- Şubredu Ana Maria
- Mitrea Şerban

- Categoria 9-10 ani

- Categoria 15-16 ani

Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiune

Premiul I - nu s-a acordat
Premiul II - Gianap Casandra
- Traşcă Mariana
Premiul III - Păduraru Mihaela
Menţiune - nu s-a acordat.

-

Costea Iasmina
Tentu Andreea Rafaela
Guliman Roxana
Rădulescu Ilona Aurelia

- Categoria 11-12 ani
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiune

- Tacu Elena
- Tudor Adina
- Vâlcea Mihaela Valentina
- Pantazi-Vlad Diana

- Categoria 17-18 ani
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiune

-

Durlea Cătălina
Badea Alexandra Cristina
Bădici Alina
nu s-a acordat
Corina Iordan
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PROIECT EDUCAŢIONAL PENTRU ELEVI

PROIECTUL „MUZEUL ALTFEL”

Venind în sprijinul programului Şcoala altfel, Muzeul Judeţean Teleorman a organizat în perioada 2-6 aprilie a.c. o serie
de proiecte educaţionale sub genericul Muzeul altfel. Proiectele au fost adresate preşcolarilor, şcolarilor şi elevilor de gimnaziu
şi s-au derulat pe 5 module:
 2 aprilie - ETNOGRAFIE - Din lada bunicii - atelier de ţesături şi cusături tradiţionale;
- Costumul popular - atelier de colaje din materiale textile.
 3 aprilie - ARHEOLOGIE - Micul vânător în preistorie - atelier de confecţionare a armelor de vânătoare din os,
corn, piatră, lemn şi folosirea arcului cu săgeţi şi a propulsorului.
 4 aprilie - RESTAURARE CERAMICĂ - Povestea cioburilor - atelier de restaurare ceramică;
- Micul olar - atelier de modelare figurine şi vase.
 5 aprilie - RESTAURARE HÂRTIE - Povestea muzeului într-un calendar - atelier de confecţionare calendare;
- Să facem o broşură de artă - atelier de confecţionare carneţele şi albume.
 6 aprilie - ISTORIE - Logofăt în Cancelaria Primăriei, atelier destinat recreării activităţii din Primăria
Alexandriei de la mijlocul sec. al XIX-lea (scrierea cu ajutorul penelor şi tocurilor, folosirea sigiliilor de ceară);
- Reconstituind istoria - jocuri cu piese de puzzle, ilustrând imagini din vechiul oraş Alexandria.
Înscrierea la unul dintre ateliere s-a făcut în perioada 20 februarie - de 20 martie 2012. Pentru proiectul Muzeul altfel au
optat 36 de unităţi şcolare din judeţ. Au fost prezenţi la muzeu 1749 de elevi, vizitatori şi participanţi la ateliere, însoţiţi de
învăţători şi profesori din localităţile : Alexandria, Peretu, Spătărei, Furculeşti, Moşteni, Voievoda, Buzescu, Poroschia, Nanov,
Frăsinet, Ştorobăneasa, Suhaia, Ţigăneşti, Nenciuleşti, Cervenia, Mârzăneşti, Smârdioasa.
Corina Iordan
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Vizitatori în perioada 2-6 aprilie 2012.
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ATELIERE
- ETNOGRAFIE În cadrul proiectului Muzeul Altfel s-au desfăşurat Atelierul de cusături
tradiţionale - Din lada bunicii precum şi Atelierul de colaje din materiale textile Costumul popular care au avut loc în prima zi a proiectului, la data de 2 aprilie
2012, între orele 9,00 - 12,30. Au participat copii de vârstă şcolară, clasa a IV-a de
la şcoala nr.7 şi şcoala „Ştefan cel Mare” din Alexandria, precum şi preşcolari de la
Grădiniţele nr. 4, nr. 6 şi Grădiniţa „Ion Creangă” din Alexandria.
Atelierul şi-a propus, ca obiectiv pentru şcolari, formarea unor deprinderi cum
ar fi cele ale cusutului iar pentru preşcolari cunoaşterea costumului popular
teleormănean şi conştientizarea asupra valorii portului popular.
În mod concret, în cadrul atelierului Din lada bunicii, copiii au învăţat să
execute cele mai simple cusături populare, începând cu punctele de cusătură
„înaintea acului”, punctul de ţesut simplu, punctul „ocolul” şi punctul de cruciuliţă,
finalizate într-un semn de carte, pe care l-au luat acasă.
Atelierul Costumul popular a constat din realizarea de către copiii de
grădiniţă a unor costume populare tradiţionale, de fetiţă şi de băieţel, concretizate în
felicitări, realizate prin tehnica colajului, folosind materiale textile şi carton. Copiii
au dovedit destulă abilitate în lucrul cu această tehnică, realizând repede micile
felicitări, pe care şi le-au acasă cu multă bucurie.
Luminiţa Gheorghe

pag. 25

http://www.muzeulteleorman.ro/e-buletin.html

PROIECTUL „MUZEUL ALTFEL”
- ARHEOLOGIE În cadrul atelierului Micul vânător în preistorie, activităţile
desfăşurate s-au adresat elevilor din clasele I-VIII. Atelierul a
cuprins două secţiuni practice, precedate de o prezentare PowerPoint. Aceasta i-a familiarizat pe elevi cu îndeletnicirea vânătorii în
preistorie (paleolitic, mezolitic, neolitic), cu animalele vânate, cu
tehnicile şi metodele utilizate de oameni pentru capturarea şi
uciderea vânatului.
Prima activitate practică a constat în confecţionarea după
modele a unor săgeţi pentru arc şi propulsor. S-a încercat folosirea
numai a unor materiale naturale: lemn, os, silex, corn, fibre de
cânepă.
În cea de a doua activitate practică, elevii au tras cu arcul şi cu
propulsorul. Pentru aceasta s-a folosit un spaţiu deschis din curtea
muzeului. Ustensilele folosite au fost confecţionate de personalul
instituţiei.
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Atelierul Micul vânător în preistorie a încercat, şi sperăm că a
reuşit, să-i familiarizeze pe elevi cu unele noţiuni şi să reînvie un
univers de mult pierdut. Jocul a fost îmbinat cu prezentarea unor
concepte serioase ce ţin de arheologia preistorică şi de antropologia
culturală. Copiii au demonstrat că au înţeles scopul vânătorii în
preistorie şi s-au familiarizat cu folosirea arcului şi a propulsorului.
Întreaga activitate a fost concepută ca un experiment care a
încercat să demonstreze că elevii şcolilor generale au rămas aceiaşi
copii plini de imaginaţie, dorinţă de a experimenta „lucruri” practice
noi, iar asaltul tehnologiei nu reprezintă decât îndeplinirea unor
dorinţe de comunicare pe scară largă. Asocierea între trasul cu arcul,
fotografiile digitale, plăcerea jocului şi un pic de arheologie a creat
un rezultat ce rămâne în memoria noastră.
Ion Torcică
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PROIECTUL „MUZEUL ALTFEL”
- RESTAURARE CERAMICĂ În cadrul proiectului Muzeul altfel, Laboratorul de restaurare ceramică a propus două ateliere: Atelierul micului olar şi Povestea
cioburilor - atelier de restaurare a vaselor de lut.
Atelierul micului olar a fost conceput pentru copiii de vârstă preşcolară, dar şi pentru cei din clasele I-IV. Ne-am bucurat când am văzut
că în jocul nostru au intrat chiar şi unele cadre didactice, părinţi şi bunici. Pentru fiecare grupă de elevi, activitatea s-a desfăşurat pe parcursul
unei ore şi a constat în realizarea unui coşuleţ din lut. La început, pe baza unor imagini, prichindeilor li s-a explicat ce este lutul, cum se
confecţionează vasele din acest material, cum şi unde se ard pentru a căpăta rezistenţă. În a doua etapă a atelierului, copiii au primit fiecare
câte trei bucăţi de lut. Li s-a arătat cum să frământe una dintre ele şi cum să o rotească în palme pentru a obţine o formă sferică. Toţi au
început să modeleze, rotind bucata de lut într-o mână şi apăsând cu degetul mare de la cealaltă, din centru spre interior. Pentru mulţi copii era
pentru prima dată când atingeau acest material. Unii îl asemănau cu plastilina, dar observau repede că este diferit de aceasta. Pe feţele lor se
citea bucuria de a descoperi ceva nou şi satisfacţia că din mâinile lor se înălţa coşuleţul. O altă bucată de lut a fost împărţită în două. Fiecare
copil a modelat două suluri pe care le-au împletit şi astfel au realizat tortiţa coşuleţului. Aplicarea ei a fost mai complicată şi a necesitat puţin
ajutor din partea noastră. În final, cei mici au ornat coşuleţul cu flori şi frunze obţinute din a treia bucată de lut, folosind forme de modelaj.
Copiii au plecat cu coşuleţele acasă, unde, după uscare, urmau să le coloreze. Coşuleţele au fost diferite, după capacitatea creativă a fiecărui
elev, dar s-a observat la toţi perseverenţă, multă imaginaţie şi originalitate.
Sperăm că a fost o activitate plăcută pentru copii, că am reuşit să îi învăţăm câte ceva despre obiceiurile legate de olărit şi că am stimulat
interesul pentru arta olăritului.

Al doilea atelier, Povestea cioburilor, s-a adresat grupelor de elevi mai mari, din clasele V-VIII. Într-o prezentare Power-Point, s-a
arătat drumul parcurs de către fragmentele ceramice de la descoperirea lor pe şantierele arheologice până la reconstituirea vaselor şi
includerea lor în expoziţii. Elevii au aflat că imediat după ce ajung în laboratorul de restaurare, fragmentele ceramice sunt curăţate de diverse
depuneri, apoi asamblate cu aracet pentru a forma vase, zonele lacunare sunt completate cu ipsos, apoi integrate cromatic folosind nuanţe
asemănătoare cu cele originale. Li s-au făcut cunoscute şi principiile restaurării, în funcţie de care se fac toate operaţiile. După această scurtă
lecţie, copiii au fost îndemnaţi să accepte provocarea de a restaura şi ei câte un vas. Fiecare a primit fragmentele unui vas etnografic modern.
Ghidându-se după părţile componente (buză, bază, corp), dar şi după detaliile decorului, elevii au demonstrat abilitatea de a găsi locul
fiecărui fragment şi de a le aranja pe toate astfel încât să refacă forma vasului. După desfăşurarea formei pe hârtie, a urmat asamblarea cu
aracet. Pe alte vase, care aveau deja plombe cu ipsos, copiii au realizat integrarea cromatică, folosind culori tempera şi respectând principiul
de a folosi nuanţe mai deschise decât cele originale ale vasului. Astfel, ei şi-au pus în valoare talentele artistico-plastice, dându-şi frâu liber
imaginaţiei şi fanteziei. Toate operaţiile au fost notate pe fişe de restaurare realizate special pentru acest eveniment.
În final, mulţumim cadrelor didactice care au decis să participe la aceste atelierele: prof. Cătălin Florea, prof. Marian Vînătoru - Şcoala
Peretu; prof. Dan Iordan - Şcoala Ştorobăneasa; înv. Elena Croitoru - Şcoala „Ştefan cel Mare”, Alexandria; înv. Valeria Cristici - Şcoala
„Mihai Viteazul”, Alexandria; înv. Mariana Cristea - Şcoala Frăsinet; înv. Mihaela Ciofalcă - Şcoala Buzescu, ed. Alina Ogrinja,
ed. Alexandrina Andrei - Grădiniţa nr.10, Alexandria. Sperăm că activităţile noastre au avut un impact pozitiv asupra copiilor şi părinţilor,
dar şi în unităţile de învăţământ.
Mădălina Dumitru
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PROIECTUL „MUZEUL ALTFEL”
- RESTAURARE CARTE Programul secţiunii restaurare carte din cadrul Muzeului altfel a
cuprins activităţi desfăşurate pe două grupe de vârstă, cu folosirea de
materiale şi operaţii specifice.
Pentru prima din aceste grupe, între 5-9 ani, s-a urmărit familiarizarea
copiilor cu obiecte existente în Muzeul Judeţean Teleorman, pe de-o parte,
precum şi antrenarea lor în alcătuirea unui calendar care să cuprindă
imaginile acestor obiecte, cu folosirea de materiale şi adezivi în operaţii,
existente în restaurarea de carte.
Copiii din cea de-a doua grupă, între 10-14 ani, au executat o serie de
operaţii utilizate la legătura de carte, rezultând o broşură cu filele prinse
printr-o cusătură simplă într-un singur fascicul, cu coperta din carton
subţire, ataşată de asemenea prin coasere, cu supra-copertă. S-a urmărit
obişnuirea copiilor cu refacerea legăturii propriilor caiete sau cărţi
deteriorate şi buna lor păstrare folosind supra-coperţi confecţionate de ei.
Simona Tironeac
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PROIECTUL „MUZEUL ALTFEL”
- ISTORIE Desfăşurat în ultima zi a proiectului educaţional realizat de
Muzeul Judeţean Teleorman, în perioada 2-6 aprilie 2012, sub
genericul Muzeul altfel, atelierul intitulat Logofăt în Cancelaria
Primăriei a încercat să recreeze atmosfera din cancelariile
primăriilor de la jumătatea secolului al XIX-lea.
Atelierul a fost compus din două secţiuni, una introductivă - în
care elevii au urmărit o prezentare Power-Point, şi una practică - în
care au trebuit să-şi arate abilităţile şi calităţile ce-i recomandau
pentru statutul de logofeţi într-o cancelarie de primărie de la
jumătatea secolului al XIX-lea.

Astfel, în prima parte, elevii au aflat informaţii despre:
suportul de scris, instrumentele de scris, scriere şi alfabet, sigilii,
dar şi despre activităţile şi îndatoririle unui logofăt in Evul Mediu.
Finalul, dedicat prezentării primăriei Alexandria la jumătatea
secolului al XIX-lea, a avut şi rolul de a face trecerea spre partea
practica a atelierului.
În partea a doua, grupele de elevi au fost introduse în
atmosfera unei cancelarii de primărie, prezentându-li-se un birou
amenajat asemănător celor de la mijlocul secolului al XIX-lea, pe
care se aflau pene de gâscă, tocuri de scris, călimări cu cerneală,
sigilii, ceară de sigiliu, hârtie filigranată şi cărţi tipărite în secolul al
XIX-lea.
Totodată, au aflat că deşi rangul boieresc de logofăt dispare pe
la jumătatea secolului al XIX-lea, titulatura de logofăt nu dispare
definitiv, fiind folosită în unele zone chiar până la jumătatea
secolului al XX-lea pentru secretarii primăriilor şi pentru cântăreţii

bisericeşti. Dar şi că principala activitate a unui logofăt de
cancelarie era aceea de a întocmi şi autentifica documentele, la fel
cum în Evul Mediu, logofeţii domneşti redactau şi întăreau cu
pecetea domnească hotărârile luate de domn şi de sfatul domnesc.
Atmosfera fiind creată, elevii au intrat în rolul unui logofăt de
cancelarie, pentru început trebuind să copieze, cu ajutorul penelor
de gâscă sau a tocurilor de scris, alfabetul vechi românesc. Apoi,
cei care au vădit adevărate calităţi de caligrafi, au izbutit să
copieze şi chiar să se familiarizeze şi cu alfabetul chirilic.

Deprinzând tehnica scrierii cu pene de gâscă şi cu toc de scris
s-au desăvârşit ca „logofeţi de cancelarie” văzând şi învăţând cum
se aplicau sigiliile de ceară, exemplificarea făcându-se chiar pe
diplomele primite pentru activitatea desfăşurată în cadrul
atelierului, diplome date „sub a noastră iscălitură şi pecete”.
În final tot ei au fost cei care şi-au completat, ajutaţi de
aceleaşi pene de gâscă şi tocuri de scris, pe diplomele prin care
erau „ridicaţi” în rangul de „logofăt de cancelarie”, numele şi
prenumele dar şi ziua, luna şi anul de la facerea lumii în care s-a
produs această „ridicare în rang”.
Acest atelier, la care grupele de şcolari au participat activ şi
cu entuziasm, a avut ca scop, pe de o parte, cunoaşterea, păstrarea
şi promovarea unor metode şi instrumente de scris dar şi a unor
activităţi care în zilele noaste fie nu mai există, fie au fost înlocuite
sau îmbunătăţite, aşa încât au ajuns să fie uitate, iar pe de altă parte,
conştientizarea elevilor că scrisul a fost, este şi va rămâne unul
dintre instrumentele indispensabile activităţii intelectuale, cu o
valoare deosebită în activitatea de comunicare interumană.
Claudiu Olaru
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PROIECTUL DE STIMULARE A ARTELOR VIZUALE „TINERE TALENTE”

EXPOZIŢIA „ABSTRACT UMAN”
Începând din acest an, Muzeul Judeţean Teleorman a demarat un proiect de stimulare a artelor vizuale denumit Tinere talente.
Proiectul face parte Programul educaţional Muzeul-sursă de cultură şi educaţie şi îşi propune să vină în sprijinul tinerilor teleormăneni
talentaţi oferindu-le spaţiu de expunere al lucrărilor proprii şi mediatizare prin intermediul instituţiei muzeale.
În cadrul acestui proiect, în lunile ianuarie - iunie au fost organizate două expoziţii de grafică, pictură şi fotografie, lucrări realizate de
tineri din judeţ.
Prima expoziţie, Abstract uman, a fost vernisată în data de 23 martie şi a cuprins lucrări semnate de Adrian George Voicu, elev în clasa
a XII-a la Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat” din Alexandria. Lucrările sale de pictură abstractă şi grafică au fost realizate sub îndrumarea
profesorului Marian Ionescu.
Expoziţia a fost deschisă până pe data de 13 aprilie.
Corina Iordan

pag. 30

http://www.muzeulteleorman.ro/e-buletin.html

PROIECTUL DE STIMULARE A ARTELOR VIZUALE „TINERE TALENTE”

EXPOZIŢIA „JOC DE LUMINĂ”
Cea de-a doua expoziţie din cadrul proiect de stimulare a artelor
vizuale Tinere talente, deschisă pe 30 martie, a fost una de fotografie.
Intitulată Joc de Lumină, expoziţia a cuprins lucrări realizate de
Alina Răducea, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Naţional Alexandru
Dimitrie Ghica din Alexandria.
Fotografiile sale au abordat ca temă portretul, atât în variantă
policromă dar şi cea alb-negru, degajând echilibru şi forţă de
expresie şi trădând o neaşteptată maturitate a autoarei.
Expoziţia a fost deschisă până pe data de 20 aprilie.
Corina Iordan
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PROGRAME PENTRU PUBLIC

NOAPTEA MUZEELOR 2012

EVENIMENTUL ANULUI 2012

Sâmbătă, 19 mai 2012, între orele 17.00 24.00, vizitatorii au fost aşteptaţi la Muzeul
Judeţean Teleorman pentru a petrece 60 de ani
într-o noapte.
Sub acest generic, instituţia muzeală din
Alexandria a sărbătorit a VIII-a ediţie a Nopţii
Muzeelor precum şi Aniversarea a 60 de ani de la
înfiinţare, printr-o varietate de manifestări.
Iubitorilor de expoziţii şi de colecţii, Muzeul
Judeţean Teleorman le-a deschis gratuit porţile
celor trei expoziţii permanente - Înapoi în timp:
Arheologie şi Numismatică în judeţul Teleorman
(Sala Neoliticul, Sala Tezaure Monetare),
Aspecte
etnografice
teleormănene
şi
Colectivizarea în Teleorman. Rezistenţă şi
acceptare forţată - şi a celor patru expoziţii
temporare - O istorie a monarhiei din România în
numismatică şi filatelie (expoziţie realizată de
Secţia Alexandria a Societăţii Numismatice
Române şi Muzeul Judeţean Teleorman),
Costumul popular de sărbătoare teleormănean
(expoziţie realizată cu exponate din patrimoniul
Muzeului Judeţean Teleorman), Exponatul Lunii Coiful de la Peretu şi 60 de ani într-o noapte
(expoziţie foto - documentară dedicată aniversării
înfiinţării muzeului). De asemenea, în seara de 19
mai a fost deschisă pentru public şi expoziţia O
lume dispărută - expoziţie de fosile din colecţiile
Muzeului Judeţean Argeş, Muzeul Judeţean
Teleorman şi Muzeului Municipal de Istorie
Roşiorii de Vede.
Manifestările dedicate Nopţii Muzeelor au cuprins şi un
spectacol de muzică clasică şi corală .Au concertat, la chitară,
Radu Zaharia, Octavian Broşteanu, Teodor Netculescu, la pian,
Mihaela Ionela Socol, Florin Poroschianu, George Ţicneanu, la
vioară, Orchestra Şcolii Populare de Artă, Radu Gabriel Stoica,
Dragoş Andrei Stoica. De asemenea, Corul Armonia din
Alexandria a susţinut un concert de muzică corală.
Toţi participanţii la realizarea programului artistic au fost
recompensaţi cu plachete şi diplome oferite de către Consiliul
Judeţean Teleorman.
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Ediţia din acest an a cuprins şi o tombolă cu premii. Astfel,
toţi cei care au trecut pragul muzeului în seara zilei de 19 mai au
primit câte un bilet de tombolă. Extragerea s-a făcut la miezul
nopţii, fiind acordate trei premii şi trei menţiuni, prin tragere la
sorţi, din cele 276 de cupoane depuse în urna tombolei.
Cu toate că vremea a fost nefavorabilă - cu ploaie şi vânt un număr de 301 vizitatori au participat la această ediţie a Nopţii
Muzeelor.
Corina Iordan
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PROGRAME PENTRU PUBLIC
NOAPTEA MUZEELOR 2012 - O VIZITĂ NOCTURNĂ LA MUZEU
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PROGRAME PENTRU PUBLIC

PARTICIPANŢII PREMIAŢI DE CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN CU PLACHETA
„60 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA MUZEULUI JUDEŢEAN”
Elevii: Radu Zaharia, Octavian Broşteanu, Teodor Netculescu, Mihaela Ionela Socol, Florin Poroschianu,
George Ţicneanu, Radu Gabriel Stoica, Dragoş Andrei Stoica, membrii Orchestrei Şcolii Populare de
Artă Alexandria
Membrii corului Armonia Alexandria: Delia Ionescu, Puiţa Dinu, Maria Moţ, Daniela Preda,
Andra Porumbeanu, Steliana Porumbeanu, Savin Porumbeanu, Florica Şerban, Alina Dinu,
Elisabeta Martac, Lucica Caravană, Lavinia Candidatu, Mircea Preda, Daniel Save, Ninel Ştefan,
Adrian Caravană, Mihai Milea, Călin Cârmaciu, Marian Neaţu, Ionel Apostol, Dorina Vâlcea,
Angela Desculţu

CÂŞTIGĂTORII TOMBOLEI „60 DE ANI ÎNTR-O NOAPTE” - NOAPTEA MUZEELOR 2012
Premiul I: volumul „Colectivizare în Teleorman. rezistenţă şi acceptare forţată” - Viorica Prună, Alexandria
Premiul II: volumul „Moşierii teleormăneni (1864-1949). Mărire şi decădere” - Savin Porumbeanu, Alexandria
Premiul III: volumul „Mişcarea legionară din judeţul Teleorman în documente” - Ana-Maria Ghica, Alexandria
Menţiuni: set de cărţi poştale ilustrate – Cătălin Ionuţ Florea, Elena Marilena Bogozi, Ion Preda. Alexandria
Toţi cei şase câştigători au primit şi câte un abonament la muzeu, valabil până la viitoarea ediţie a Nopţii Muzeelor
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RAFTUL CU CĂRŢI - ACTIVITATEA EDITORIALĂ
Activitatea editorială a Muzeului Judeţean Teleorman s-a concretizat, în primele şase luni ale anului 2012, prin realizarea unui număr
de trei publicaţii proprii.

* * *
Publicaţia periodică Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie a
ajuns la cel de-al patrulea număr. În cuprinsul volumului se regăsesc, studii şi articole de
arheologie, ce abordează diferite epoci (neo-eneolitic, epoca geto-dacică, epoca medievală),
două prezentări de carte şi o rubrică „Obituaria”, dedicată memoriei unui arheolog, George
Neagu, plecat dintre noi mult prea de tânăr.

* * *
În cadrul seriei Publicaţiile Muzeului Judeţean Teleorman, iniţiată în anul 2010, au
apărut, cu numerele V, respectiv VI, două volume de autor.
Primul dintre ele, ce abordează o
perioadă
tulbure
din
istoria
contemporană a României, îl are ca
autor pe Cătălin Borţun şi este
intitulat Mişcarea legionară în
Teleorman în documente.

„Lucrarea semnată de Cătălin Borţun este o apariţie editorială care ne aduce la
lumină un aspect
al Mişcării Legionare mai puţin cercetat, cel inserat în istoria locală. Domnia sa a
studiat un volum impresionant de documente din arhivele judeţului Teleorman şi a
reconstituit o imagine a activităţii şi acţiunii organizaţiilor legionare din această parte a
ţării, încercând să surprindă atât notele de particularitate cât şi măsura în care
conducerea centrală a acestei organizaţii politice de tip totalitar a reuşit să îşi impună
programul politic în plan local.
Prof. univ. dr. Constantin Hlihor”

* * *
Cel de al doilea, realizat de Steluţa Pătraşcu, cu titlul Moşieri teleormăneni (1864 1949). Mărire şi decădere, vizează evoluţia unei clase sociale aparte.
„Autoarea ne oferă bogata recoltă rezultată din atenta utilizare a unor lucrări
anterioare şi din propriile stăruinţe de documentare în arhive. Fără îndoială, este de
aşteptat în viitor o mai sistematică analiză a acestor materiale, dar şi aşa volumul ne pune
la dispoziţie o imagine edificatoare. Succesiv sunt prezentate ca momente esenţiale:
reforma agrară din 1864, mutaţiile ce au urmat, chestiunea însurăţeilor, momentul grav al
răscoalei din 1907, reforma din 1921 având consecinţe social-economice deosebite, cea
din 1945 şi anii 1945-1949 de treptată înlăturare a moşierilor din peisajul societăţii
româneşti. Volumul ne furnizează preţioase detalii referitoare la administrarea şi
funcţionarea gospodăriilor moşiereşti, la venituri şi arendări, ca şi la existenţa cotidiană
a categoriei sociale a moşierilor până la dispariţia ei.
Acad. Dan Berindei”
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CE VA URMA ? AGENDA CULTURALĂ IULIE - DECEMBRIE 2012

Pentru partea a doua a acestui an, Muzeul Judeţean Teleorman îşi propune realizarea programului cultural stabilit. Activităţile ce se
vor desfăşura în perioada iulie - decembrie 2012 vor fi dedicate, în continuare, sărbătoriri a 60 de ani de la înfiinţarea instituţiei muzeale,
eveniment produs la data de 1 mai 1952.

CICLUL EXPOZIŢIONAL „EXPONATUL LUNII”
(iulie - decembrie)

EXPOZIŢII PERMANENTE
Expoziţia permanentă Înapoi în timp. Arheologie şi
numismatică în judeţul Teleorman

PROGRAMUL EDUCAŢIONAL
„MUZEUL - SURSĂ DE CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE”

- sala Eneoliticul (propunere finalizare noiembrie)
- sala Geto - Dacii (propunere finalizare decembrie)
- sala Mileniul I. Epoca Medievală (propunere finalizare
decembrie)

- Sărbătoarea viilor şi a vinului - septembrie
- 1 Decembrie Ziua Marii Uniri - noiembrie
- Modalităţi de implicare a elevilor în cercetarea
arheologică - decembrie

EXPOZIŢII TEMPORARE
- Reţete culinare şi meniuri - o încercare de istorie
gastronomică, organizată împreună cu Biroul Judeţean
Teleorman al Arhivelor Naţionale - 6-21 septembrie.
- Alexandria, o istorie în imagini, printr-un program de
colectare de fotografii de la locuitorii oraşului, încercarea de a
reconstitui o istorie comună şi o identitate proprie, organizată
împreună cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale 22 august-21 septembrie.
- Luna Colecţionarului, expoziţie dedicată colecţionarilor
teleormăneni şi realizată cu colecţiilor lor - 1-24 octombrie.
- Ani de război: 1942 (ciclu de expoziţii, ce propune să
prezinte anual, desfăşurarea celui de-al doilea război mondial,
până la capitularea Germaniei naziste în 1945), organizată
împreună cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale 31 octombrie-30 noiembrie.

SIMPOZIOANE, COLOCVII, MESE ROTUNDE
- Profesor Ion Moraru (1932-2002). O viaţă închinată
istoriei - septembrie
- Spiru Haret - 100 de ani de la moarte - septembrie
- Războaiele balcanice - reaşezarea statală în sud-estul
Europei la începutul sec. al XX-lea - octombrie
- 65 de ani de la abdicarea regelui Mihai I al României decembrie
- Revoluţia română din decembrie 1989 - decembrie
- Arheologia preventivă un „rău” necesar - decembrie.
PROGRAME ŞI EVENIMENTE PENTRU PUBLICUL
Ziua porţilor deschise la Muzeului Judeţean Teleorman:
Zilele Municipiului Alexandria, Zilele Europene ale
Patrimoniului, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice.

- Rezultatele cercetării arheologice preventive de pe
şoseaua ocolitoare a municipiului Alexandria, organizată
împreună cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti începând cu 12 decembrie.

Corina Iordan

* * *

Important: detalii, noutăţi şi modificări ale Agendei Culturale 2012, dar şi informaţii despre alte activităţi specifice,
pot fi găsite periodic pe website-ului Muzeului Judeţean Teleorman: http://muzeulteleorman.ro
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PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ CONTEAZĂ

DIN ÎNSEMNĂRILE VIZITATORILOR
Am vizitat azi, 25.01.2012 expoziţia dedicată mijloacelor de comunicare. Cei 32 de tineri au rămas încântaţi.
Vă felicităm!
Marin Stelian, Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Alexandria

***
Este un muzeu frumos, bine întreţinut. Mi se pare foarte bună ideea cu exponatul lunii. Sper să vă meargă bine în continuare.
Mult succes!
Adriana şi Alexandru Radu, Bucureşti, 8.03.2012

***
Este un muzeu foarte frumos, ce ne-a plăcut foarte mult şi îl recomandăm şi tuturor celor ce nu locuiesc în judeţ.
Delia, Alexandra, Daniela

***
Am fost încântaţi de expoziţiile pe care le-am vizitat şi de asemenea de explicaţiile care ni s-au dat. Vom reveni cu multă plăcere la
muzeu. Vă urăm succes în activitatea dumneavoastră!
Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Alexandria, 2.04.2012

***
Suntem prieteni buni ai Muzeului Judeţean şi ne face plăcere să îl vizităm pentru a învăţa lucruri noi şi folositoare pentru viaţă, pentru
a ne distra.
Nu te vom uita niciodată, dragul nostru muzeu!
Părerile de dragoste ale clasei a IV-a D
Şcoala „Ştefan cel Mare” Alexandria, 2.04. 2012

***
Suntem încântaţi şi foarte bucuroşi de informaţiile pe care le-am căpătat din acest muzeu.
Şcoala Generală nr.5 Alexandria,
profesor de istorie Florea Cătălin Ionuţ,
03.04.2012

***
Preşcolarii grupei pregătitoare de la Grădiniţa de copii P.P. nr.8 Alexandria au fost foarte încântaţi de ceea ce au văzut în muzeu şi
vor reveni şi cu alte ocazii.
Educatoare, Ghiocel Cătălina, 4.04.2012

***
Suntem încântaţi de ceea ce am văzut la etajul II: costumele naţionale, obiceiurile străbunilor. Ne bucurăm de informaţiile primite cât
şi de primirea făcută.
Grupul Şcolar Tehnic Alexandria

***
O Românie nouă, posibil datorată unei noi generaţii de muzeografi - asta am văzut în Muzeul Judeţean Teleorman.
Felicitări pentru tot ce aţi făcut până acum! Succes!
Conf. univ. dr. Dumitru Borţun, SNSPA Bucureşti, 11.05.2012

***
Este un muzeu foarte frumos, ce ne-a plăcut foarte mult şi îl recomandăm tuturor celor ce nu locuiesc în judeţ.
Delia, Alexandra, Daniela

***
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PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ CONTEAZĂ

Felicitări colegilor teleormăneni pentru realizările din ultimii ani şi pentru perseverenţa cu care urmăresc valorificarea cercetărilor
lor şi ale valoroşilor colaboratori!
La a 60-a aniversare, delegaţia Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu”- instituţie mai vârstnică, dar la fel de oropsită (într-o regiune
cu caracteristici comune) - îşi exprimă colegiala dorinţă de continuare a cooperării noastre profesionale spre binele comun şi în folosul
publicului larg.
Emil Păunescu, Giurgiu, 18.05.2012

***
Mie mi-a plăcut cel mai mult expoziţia de fosile.
Ali

***
Vizita mi-a trezit amintiri din copilărie.
Petrică, Dobroteşti.

***
Mi-au plăcut fosilele, mai ales cele cu care trebuia să intrăm în contact. În rest, este super, felicit pe cei care au luat această decizie de
a acorda multor oameni posibilitatea de a vizita acest muzeu.
Ţoncu Oana Diana

***
O amintire din vremurile trecute. păcat că generaţia tânără nu crede cum s-a trăit odată şi nici măcar nu vine să se convingă de cei ce
au trăit acele vremuri.
Tote Valentin

***
Foarte interesant ceea ce am văzut în muzeul dumneavoastră.
Andrei, 6 ani
19.05.2012

***
Un muzeu foarte frumos!
George D. Neculai, Grupul Şcolar Tehnic Târgul Frumos

***
Foarte frumos, amintiri din vremuri trecute. este minunat să vedem obiectele şi obiceiurile oamenilor. Ne-au impresionat plăcut
colecţiile de monede, vase de lut şi costume populare. Mulţumim!
Betty, Andreea, Mirela

***
Felicitări! Ne vom întoarce cu plăcere de fiecare dată! Mulţumim!
Ruşan N.

***

La realizarea acestui număr au mai contribuit: Ecaterina Ţânţăreanu, Corneliu Beda, Gheorghe Stoican.
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